
SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW z  dn.11.03.2014r. 

1. Nowelizacja Kodeksu Dębinki - propozycja zmian, konsultacje z samorządami 
uczniowskimi SP i GIM. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji do wglądu będzie na 
stronie Dębinki. 

 
2. Ewaluacja wewnętrzna – przedstawienie wyników rozmów z uczniami/ankiet. Cel 
badania: Czy w szkole respektowane są normy społeczne? 

 
3. Pozyskane środki finansowe i ich przeznaczenie: 
- Koncert charytatywny – 3 200PLN - przekazano na konto Stowarzyszenia Na Tak (cel-
obóz letni dla dzieci i dorosłych z Ośrodka dla niepełnosprawnych KAMYK) 
- Bal karnawałowy - 5 000PLN – przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla 
edukacji wczesnoszkolnej 
- Program „Radosna Szkoła - place zabaw”, szkoła pozyskała kwotę - 115 450,00PLN na 
nowy plac zabaw. 

 
4. Rozbudowa 
- Oficjalnie rozpoczynamy 28 kwietnia (po egzaminach Gim) 
- Po 21 marca – pierwsze drobne prace przygotowawcze. 
- Po weekendzie majowym wbicie pierwszej łopaty i wkopanie kamienia węgielnego. 
- Szkoła posiada już wykaz przydzielonych sal lekcyjnych dla gimnazjalistów w Wyższej 
Szkole Terapii i Edukacji, plan lekcji pozostaje taki sam. 

 
5. W związku z budową Piknik Szkolny nie może odbyć się w stałej formule. RR 
proponuje, aby dwie klasy w każdym roczniku wspólnie zorganizowały inną formę 
zabawy np. gra terenowa, ognisko, rajd pieszy lub rowerowy itp. wg uznania i możliwości 
zainteresowanych. 

 
6. Ankieta w sprawie obiadów zostanie opracowana i przeprowadzona przez szkołę. Przy 
okazji rozmów o jakości posiłków i prawidłowym odżywianiu, bardzo prosimy o 
uwrażliwienie dzieci na zasady zdrowego żywienia. W naszej szkole uczniowie kl.0-3 
biorą udział w akcji „Warzywa i owoce w szkole.” Codziennie dzieci mają dostarczane 
świeże owoce, ale niestety nie chcą ich jeść i bardzo duże ilości są wyrzucane. 

 
7. Szkoła zgłosiła na RR duży problem rzeczy znalezionych, porzuconych w szkole, są to 
kurtki, buty, bluzy, stroje sportowe, czapki itd. w bardzo dobrym stanie, po które nikt się 
nie zgłasza! Regularnie całymi workami są wywożone do Ośrodka w Kołaczkowie. 
Naszym obowiązkiem jest nauczenie dzieci szacunku  do rzeczy, które zostały  zakupione 
za ciężko zarobione pieniążki przez Rodziców. 

 


