
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 9 stycznia 2018 

Najważniejsze komunikaty: 

Prosimy o zgłaszanie do Rady Rodziców lub do sekretariatu nr rejestracyjnych 
samochodów jeżdżących pod prąd ulicą Grabową jak i notorycznie parkujących 
w świetle bramy wjazdowej przed głównym wejściem.  

Porządek obrad: 

1. Komunikaty dyrekcji szkoły 

2. X Turniej Piłkarski 

3. Wolne głosy 

Pożegnanie Elżbiety Bąkowskiej 

Ad.1.  

Dyrekcja zawiadamia o zmianie statutu szkoły. Zmiany dokonano w głównej mierze z uwagi na nowa 
ustawę o oświacie. Statut jest dostępny na stronie dębinki w zakładce szkoła- dokumenty. Poniżej link: 

http://debinka.pl/statut_ssp3.html 

Dojazd na basen. Od 15 stycznia dojazdy na basen (i powrót z basenu) będzie obsługiwała nowa 

firma, która dysponuje busami, a nie tylko autokarami. Autokary nie podjeżdżały pod budynek 

szkoły, ponieważ wzdłuż szkoły parkują samochody osobowe uniemożliwiając bezkolizyjny 

postój autokaru. Dzieci musiały przejść do ulicy Południowej aby wsiąść do autokaru. Mimo 

zamiany autokarów na busy nadal będą trudności z postojem busów pod szkołą jeśli ro-

dzice nie zaprzestaną parkowania przed wejściem głównym do szkoły.  

Dyrekcja na wniosek rodziców zgłosiła nowej pani pielęgniarce, żeby systematycznie kontro-

lowała czystość głów dzieci. Pani pielęgniarka po kontroli stwierdza, że dużo uczniów ma 

włosy przetłuszczone i z łupieżem (w stanie takim, że należy zastosować preparat z apteki, a 

nie szampon kosmetyczny przeciwłupieżowy). 

W związku z ogromnym wzrostem zachorowań na WZW typu A w całym kraju, w naszej 

szkole umieszczono w toaletach szkolnych instrukcję mycia rąk. Nauczyciele wychowawcy 

mają przeprowadzić takie szkolenie w szkole podstawowej samodzielnie lub w porozumieniu 

z pielęgniarką. Instrukcja w załączeniu do sprawozdania. 

Opieka w dni wolne. W przeciwieństwie do poprzednich okresów zgłoszono dużo dzieci do 

opieki w dniach wolnych między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, lecz tym 

razem dzieci nie przyszły. Zgłoszeń było kilkanaście do kilkudziesięciu ( w zależności od dnia) 

a dzieci przyszło pięcioro! Rodzice nawet nie odwołali telefonicznie swoich zgłoszeń. Dyrekcja 

zaangażowała zbyt wielu nauczycieli do opieki w tych dniach. Zasady są proste: udział 

dziecka w opiece w dni wolne należy zgłaszać z wyprzedzeniem. Rezygnacje też należy 

zgłosić w jak najkrótszym terminie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio w świetlicy.  

Przypominamy, że 25.01.2018 o godzinie 17.30 odbędzie się szkolenie dla rodziców „Chcesz 

mieć racje czy relację” prowadzone przez panią Agnieszkę Pietlicką. Będzie to spotkanie 

http://debinka.pl/statut_ssp3.html


otwarte – mogą przyjść osoby spoza Dębinki. Cena za spotkanie – tzw. zbiórka do kapelusza 

dobrowolna kwota, która zostanie przekazana na cel fundacji „LIGA SUPERBOHATERÓW” 

Monitorowanie obciążenia zadaniami domowymi potrwa do końca stycznia 2018. 

Kwestia ilości dni na uzupełnienie zaległości po krótkiej nieobecności będzie omawiana na 

najbliższej Radzie Pedagogicznej 25 stycznia 2018. 

Ad.2. 

X Turniej Piłkarski odbędzie się 20 stycznia 2018. Prosimy o wyznaczenie oprócz trenera, jesz-

cze jednego rodzica opiekuna w każdej z klas. Opiekun ten będzie odpowiedzialny za kontro-

lowanie i utrzymanie porządku w szatni swojego zespołu jak i w innych miejscach, w których 

przebywa drużyna z danej klasy. Przypominamy, że wstęp na boisko mają zawodnicy, zawod-

niczki, cheerleaderki oraz trenerzy. Wstęp wyłącznie w obuwiu sportowym halowym. Rodzice 

i goście przebywają na trybunach. 

Ad.3. 

Termin wpłat za bilety na bal rodziców minął 15 stycznia. 

Na prośbę jednego z rodziców straż pożarna wykonała próbny przejazd ul. Świerkową swoim 

największym pojazdem. Pojazd zmieścił się w bramce ustawionej od niedawna na ul. Świerko-

wej. Upadł jedyny i ostatni argument, którym chcieliśmy poprzeć wniosek o zmianę ruchu w 

tym miejscu. 

W ostatnim sprawozdaniu błędnie podano datę jednego z dni dodatkowo wolnych od zajęć 

szkolnych. Poniżej pełna poprawna lista tych dni: Terminy dni dodatkowo wolnych, w których 

jest zaplanowana opieka świetlicowa (pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 8 uczniów): 

22.12.2017 

27, 28, 29.12.2017 

29,30.03.2018 

03.04.2018 

30.04.2018 

04.05.2018 

Pożegnanie Pani Elżbiety Bąkowskiej. Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy wieloletnią nau-

czycielkę naszej szkoły a także po prostu mamę z Dębinki Elżbietę Bąkowską. Delegacja Rady 

Rodziców uczestniczyła w pogrzebie i złożyła wiązankę z imieniu wszystkich rodziców naszej 

społeczności. Pani Ela pozostawiła syna Michała i męża Rafała, których sytuacja jest bardzo 

trudna. Pan Rafał jest w znacznym stopniu niepełnosprawny po rozległym udarze, Michał – 

absolwent Dębinki ma 18 lat i przystępuje w maju do egzaminów maturalnych. Pan Rafał i 

Michał nie mają licznej rodziny, która mogła by ich wesprzeć w tych trudnych chwilach, nie 



mówiąc już o wsparciu finansowym. W tej trudnej sytuacji musimy koniecznie udzielić wspar-

cia Michałowi. Udało się uruchomić subkonto Fundacji Chcemisie. Fundacja istnieje od 2007r. 

i ma doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych akcji pomocowych i udostępnianiu sub-

konta, a następnie przekazywaniu wszystkich zebranych środków osobom w potrzebie.  

Teraz wszyscy, którzy mają wolę pomocy Michałowi, mogą dokonać przelewu. 

Zbiórkę będziemy prowadzić przez miesiąc i zobaczymy, ile nam się uda uzbierać i wtedy po-

dejmiemy wspólnie z Dyrekcją Dębinki decyzję czy przekażemy Michałowi bądź jego rodzinie 

wszystkie środki jednorazowo czy celowym będzie (w przypadku bardzo dużej sumy) podzielić 

kwotę na transze, aby stworzyć rodzaj stypendium. Wszystkim nam zależy, aby pomoc była 

jak najbardziej efektywna. 

Oto dane konta: 

Fundacja CHCEMISIE, Ul. Sołtysia 25, 61-654 Poznań 

BZWBK 45 1090 1362 0000 0001 2987 4224 

tytuł wpłaty: „darowizna celowa - pomoc dla Michała” 

W sekretariacie szkoły można także wpłacać darowizny w gotówce – wiele osób już tak zrobiło. 

Jest to sposób, żeby pieniądze trafiły do potrzebującej rodziny jak najszybciej. 

 

Kolejne zebranie Rady Rodziców 6 marca 2018 o godz. 18.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


