
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu 

w dniu 7 grudnia 2022 

 

1. Za zgodą zgromadzonych przedstawicieli RR dokonano zmiany porządku obrad i w pierwszym 

punkcie omówiono kwestię problemów z szafkami na szyfr, z jakich korzystają dzieci. Sprawa 

została przedstawiona przez panią Kamilę Błaszkiewicz, która zgłosiła problem i została 

zaproszona na spotkanie RR.   

Przedyskutowano problemy  i ich przyczyny – m.in. zbyt łatwe samoistne przestawianie się kodu. 

Efektem takich sytuacji jest zaprzestanie korzystania z szafek co w sytuacji ciężkich plecaków i 

trudności z otwieraniem szatni na przerwy szkolne jest dużym problemem dla uczniów. 

Przewodniczący podjął się ustalenia z Dyrektorem, lub kierownik ds. administracji: kto jest 

producentem, czy szkoła posiada instrukcję? Warto ustalić czy ewentualne dodanie zaślepki, która 

uniemożliwi samoistne przestawianie się kodu nie spowoduje utraty gwarancji. 

W zależności od ustaleń podjęte zostaną kroki w celu przygotowania instrukcji w firmie filmiku na 

youtube i/lub naklejki na szafki („przed zamknięciem, sprawdź czy masz poprawnie ustawiony 

kod”). 

2. Przedstawione zostały działania RR od ostatniego spotkania, w tym w szczególności stan 

przygotowań do kiermaszu (warsztaty piernikowe, fotościanka, napoje) i prezydium poprosiło 

członków RR o aktywny udział i informowanie rodziców. Wspomniano również o możliwości 

organizacji warsztatów nt smogu, przy czym wymagałoby to złożenia wniosku o 

dofinansowanie z UM. Ponieważ nie jest realne uzyskanie tego wsparcia na sezon zimowy, a 

warsztaty prowadzone są tylko w sezonie zimowym, to odłożono decyzję w kwestii 

ewentualnego ubiegania się o to wsparci na później. 

3. Skarbnik RR przedstawił sytuację finansową RR. Choć kwota powoli przyrasta to stan finansów 

z trudnością wystarcza na zaspokojenie tegorocznych potrzeb i nie pozwoli na zachowanie 

nawet drobnego buforu na kolejny rok. Dlatego konieczne jest nasilenie informowania 

rodziców o potrzebach w tym zakresie. Skarbnik zobowiązał się, aby przygotować informację 

o wpłatach w podziale na oddziały klasowe.     

4. W następnym punkcie programu podjęto kwestię wyboru Komisji Rewizyjnej, która została 

wprowadzona przez ostatnie zmiany w Regulaminie RR. 

Przedyskutowano zadania stojące przed Komisją Rewizyjną. W efekcie dyskusji zgłoszone zostały 

trzy kandydatury do Komisji Rewizyjnej: pani Jolanty Kanclerz, pani Marzeny Lipiec i pani Moniki 

Bijpost.  

W związku z tym, że Regulamin Rodziców nie precyzuje formy wyboru komisji rewizyjnej, odbyła 

się dyskusja nad tą formą i przez aklamację podjęto decyzję o wyborze w trybie jawnym blokowo, 

głosując nad wszystkimi trzema kandydaturami jednocześnie. Było to związane z faktem, że 

Komisja Rewizyjna zgodnie z Regulaminem powinna składać się z trojga członków, a nie zgłoszono 

więcej kandydatur. 

Przy 12 oddziałach reprezentowanych w trakcie głosowania oddano 12 głosów, z czego 9 głosów 

oddano za powołaniem trzech kandydatek do Komisji Rewizyjnej przy 3 głosach wstrzymujących. 

5. Następnie odbyła się dyskusja nad potrzebami inwestycyjnymi: tj kamerami przy wiacie 

rowerowej, dzwonkami szkolnymi i siedzenia na korytarz. Uznano, że z tych trzech potrzeb 

druga zasługuje na największą uwagę. Co prawda ze względu na wysokie koszty systemów 



dzwonków szkolnych na razie sprawa nie może zostać rozwiązana ale wyrażona została 

gotowość poszukiwania tańszych rozwiązań. 

6. W ramach wolnych głosów i wniosków  zaproponowano aby podjąć próbę organizacji 

warsztatów z pierwszej pomocy dla uczniów.  

7. Nie podjęto decyzji o dokładnej dacie kolejnego spotkania RR. Wstępnie zaplanowane zostało 

na styczeń, ale decyzje odnośnie terminu musiała zostać odłożona na czas, kiedy będą znane 

daty spotkań klasowych z rodzicami. 


