
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu 

w dniu 9 listopada 2022 

 

W trakcie zebrania: 

1. Omówiono bieżące działania prezydium Rady m.in. spotkanie z Panem Dyrektorem odnośnie 

założenia konta RR oraz ustalenie faktycznego stanu środków na nim się znajdujących 

 

2. Omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dotyczącej działalności i oczekiwań 

wobec RR 

Na dzień 9 XI uzyskano 40 odpowiedzi w ramach których ok 1/3 uczestniczących już wpłaciła składki a 

2/3 planuje je wpłacić, w większości do końca roku. Ankieta będzie kontynuowana. 

 

3. Przedstawiono wyniki spotkania z p. Arkadiuszem Zacharzewskim z Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw 

Lokalnych Piątkowo Zachód i możliwości uzyskania wsparcia na działania Rady w szkole 

 

4. Przedstawiona została informacja nt stanu finansów Rady i wysokości składek zebranych do tej 

pory przez skarbników klasowych 

 

5.Podjęto jednogłośnie uchwałę o upoważnieniu skarbnika i przewodniczącego do dysponowania, w 

tym również zamknięcia starego konta bankowego (Rada) 

Uchwała nr 6/2022/23   

6.Przedstawiono informację o oczekiwaniach nauczycieli odnośnie dofinansowania konkursów 

szkolnych 

Dotychczas złożono następujące wnioski: 

• Konkurs gier strategicznych (zatwierdzona 230 zł) 

• Konkurs recytatorski (zatwierdzono 300zł, faktycznie wydatkowano143,39 zł) 

• Konkurs od grosika do złotówki (150zł dofinansowanie słodyczy dla uczestników)   

• Dzień nauki (zatwierdzono 300zł)   

• Dzień dziecka/sportu (300zł – decyzja w II semestrze) 

• Złote pióro – od 10 lat dla klas 2-3 (500zł – ustalono dofinansowanie połowy tej kwoty) 

• Drzwi otwarte (600zł – ustalono, że Rada nie będzie wspierać tego działania) 

 

7. Udział RR w festynie zimowym Samorządu szkolnego – ustalenie zakresu i celu 

 

8. Ustalono datę festynu rodzinnego na 26 maja (termin rezerwowy 3 czerwca) 

 

9. Zdecydowano, że decyzję w kwestii dofinansowania balu ósmoklasisty Rada podejmie na kolejnym 

spotkaniu w zależności od wpływów składek. 

10. Jednogłośnie podjęto uchwałę o wprowadzeniu nowego Regulaminu Rady Rodziców (Uchwała nr 

7/2022/23) 



 

11. Pozytywnie zaopiniowano program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2022/23 (1 os 

wstrzymała się od głosu, reszta za). Ustalono, że w przygotowaniu programu na  2023/24 wezmą 

udział przedstawiciele Rady 

12.Wolne głosy i wnioski 

Ustalono datę kolejnego spotkania RR na 7 grudnia 

 

 

 


