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Rok szkolny 2017/2018 był rokiem intensywnym i aktywnym w pracy Rady Rodziców. 

Już po pierwszym zebraniu we wrześniu rada dostarczyła na ręce dyrektora szkoły dwie 

uchwały. 

 Pierwsza uchwała dotyczyła wprowadzenia  zmiany Regulaminu Szkoły dotyczącej 

wprowadzenia zapisu o zakazie używania  i korzystania na terenie szkoły z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń multimedialnych przez uczniów. 

 Druga uchwała dotyczyła zmiany Statutu Szkoły w części dotyczącej systemu przydzielania 

punktów dodatnich i ujemnych z zachowania poprzez wykreślenie ze Statutu tego trybu 

wystawiania ocen z zachowania. Rada Rodziców argumentowała ,że taki system oceniania 

może być wykorzystywany instrumentalnie i jest systemem niesprawiedliwym. Jednocześnie 

rada wyraziła pełną gotowość do współpracy w tym zakresie ze szkołą i powołała do tego 

celu swój zespół składający się z jej przedstawicieli. 

Jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę  już w listopadzie wprowadzono stosowny zapis i wdrożono 

w życie  wyżej wymieniony zakaz. Natomiast co dotyczy drugiej uchwały dyrekcja szkoły 

powołała zespół do spraw zmiany systemu oceniania składający się z nauczycieli szkoły. 

Pomimo nacisków ze strony rady ,które dotyczyły współpracy w zakresie zmiany systemu 

oceniania, która to współpraca miała opierać się na spotkaniu obu zespołów do takiego 

spotkania doszło dopiero 11 kwietnia 2018 roku. Niestety spotkanie przebiegło w burzliwej 

atmosferze i nie zakończyło się wypracowaniem jakiegokolwiek porozumienia. W związku z 

tym rada wystosował stosowne pismo w tej sprawie do Rady Pedagogicznej ,które zostało 

odczytane na jej zebraniu 11 maja br. Doprowadziło ono do przeprowadzenia ankiety na ten 

temat wśród wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Ankieta wykazała ,że za 

utrzymaniem dotychczasowego systemu oceniania zachowania w klasach I-III  jest 56% 

rodziców ,a w klasach IV-VII 70% rodziców. Wynik ankiety są zamieszczone na stronie 

szkoły w zakładce Rada Rodziców – Aktualności i komunikaty. Dnia 18 czerwca 2018r w 

odbyło się spotkanie prezydium rady z dyrektorem szkoły na którym dyrektor zadeklarował 

wprowadzenie od września nowego roku szkolnego systemu punktowego oceniania 

zachowania uczniów dopiero od klasy piątej oraz współpracę szkoły z radą  rodziców w 

zakresie modyfikacji tego systemu. 

Pozostaje mieć tylko nadzieję ,że po dojdzie do ponownej współpracy i wypracowania 

konsensusu, który nie tylko zadowoli obie strony ale  z którego będzie płynęła korzyść przede  

dla uczniów naszej szkoły. 

Rada Rodziców działając zgodnie z regulaminem i dzięki dobrowolnym wpłatom na jej konto 

przyczyniła się do współorganizowania i współfinansowania następujących imprez na terenie 

naszej szkoły : 

-Konkurs „Mój pomysł na świąteczną dekorację” 

-Projekt edukacyjny „Tydzień pluszowego misia” 

-Konkurs kaligraficzny „Złote pióro” 

-Projekt edukacyjny Tydzień matematyki 

-Konkurs filmowy promujący czytelnictwo 

-Dzień Seniora 

-Konkurs „Jestem Polakiem i Poznaniakiem 

-Konkurs „Laurka dla patrona” 

-Konkurs „Niezapominajka” 

-Projekt edukacyjny „Akademia małego geografa” 



-Konkurs pięknego czytania 

-Konkurs przyrodniczy 

-Dzień Dziecka 

-Dzień Sportu 

Oprócz tego dofinansowano wyjazd na wycieczkę szkolna ucznia znajdującego się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

Zakupiono także brakujące lektury szkolne dla klas I –III 

Uczniowie którzy w otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem zostali nagrodzeni 

książkami zakupionymi również ze środków Rady Rodziców. 

  

Frekwencja na zebraniach wyniosła w ciągu roku szkolnego około 48 % 
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