
Sprawozdanie z dnia 13.11.2012r. 

1. APEL o zachowanie szczególnej ostrożności przy szkole ! Uczennica Dębinki została 
uderzona drzwiami przez osobę wysiadającą z auta. Na szczęście nie odniosła większych 
obrażeń. Musimy mieć oczy dookoła głowy podczas przywożenia i odbierania dzieci. Nie 
parkujmy na przejściu dla pieszych ! Uczulmy dzieci, aby nie przebiegały pochopnie na drugą 
stronę ulicy itp. 

2. Podczas rekrutacji do przedszkola dzieci, które mają rodzeństwo w Dębince nie mają 
pierwszeństwa w przyjęciu i podlegają takim samym zasadom jak wszystkie inne dzieci. 
Podyktowane jest to faktem, że „uprzywilejowanych” bywa więcej niż miejsc w grupie 
przedszkolnej. Regulamin rekrutacji do przedszkola, tak samo jak do innych placówek PSO – 
na stronie www. 

3. Akcja Szklanka mleka w szkole obejmuje kl.0-6, trzy razy w tygodniu. Owoce i warzywa 
kl.1-3, dwa razy w tygodniu. Szkoła nie ma wpływu na terminy ani rodzaj dostarczanych 
owoców. 

4. Dębinka bierze udział w Festiwalu Młodego Widza „Ale Kino”. 

5. Noc Naukowców w gimnazjum 16.11 od godz.18.00 do 9.00 dnia następnego. 

6. 27.11- w naszej szkole odbędzie się  Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. 

7. Dotarły już do szkoły Listy do św. Mikołaja od dzieci z Kołaczkowa. Każda klasa otrzyma 
w najbliższym czasie swój list. Pozostaną jeszcze cztery listy. Może ktoś z Państwa zechce 
spełnić prośby o prezenty z tych listów. Paczki przygotowujemy do 14.12. Święty Mikołaj  z 
góry dziękuje za pomoc ! 

8. Jak co roku niedługo zawiśnie w holu gałązka z imionami najbiedniejszych dzieci ze SP 84 
na Dębcu, dla których przygotowane przez nas upominki będą jedynymi jakie dostaną na 
święta. 

9. W dniach 6 -13.XII odbędzie się w szkole Dębinkowy Jarmark. Serdecznie zapraszamy! 

10. Wizyta pisarki Barbary Kosmowskiej 19.12. W spotkaniu udział wezmą uczniowie kl.5-6 i 
gimnazjaliści. 

11. W ramach współpracy Dębinki ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem 
Memoramus, młodzież została ponownie zaproszona do wyjazdu do Katynia i 
Smoleńska.  Niestety z powodu słabej kondycji finansowej Stowarzyszenia wzrosły koszty tego 
przedsięwzięcia i wyniosą 1050zł na ucznia. Potrzebujemy 6000zł . Szukamy sponsorów !!! 

12. Ważne terminy 

-         oceny proponowane do 3.12 

-         drzwi otwarte 6.12 

-         oceny półroczne 7.01. 



13. Wigilia szkolna  21.12. 

14. Szkolny Turniej Piłki Nożnej 5.01.2013. w hali sportowej przy ul Kołłątaja w Luboniu. 
Wszystkie zasady takie same jak w latach ubiegłych. W związku z tym ,że w zeszłym roku 
koszty organizacji znacznie przewyższyły kwotę uzyskaną ze składek drużyn jesteśmy 
zmuszeni podnieść kwotę wpisowego na 100zł od reprezentacji.  Pieniążki zbierają trenerzy- 
opiekunowie i wpłacają w sekretariacie do 14.12. Koszty(ok 4.500) generują: wynajęcie hali, 
opłacenie sędziów, zakup napojów, medali i  pucharów. 

15. BAL STAROŻYTNY  2.02.  godz.20.00 cena 250zł/para, Serdecznie zapraszamy! 
Sprawdzony DJ i catering. Gwarantujemy wspaniałą zabawę. Prosimy o fanty na loterię. 
Konkurs z nagrodami na najciekawszy strój! 

16. Z powodu rozbudowy szkoły PIKNIK  odbędzie się 11 maja, jeszcze przed rozpoczęciem 
robót. 

17. Mieliśmy w szkole kilka przypadków wszawicy, ale problem został szybko zażegnany. Te 
pasożyty atakują dzieci nie pierwszy raz (w dużych skupiskach jest to nieuniknione) w związku 
z tym szkoła z panią pielęgniarką na czele ma już opracowane szybkie i skuteczne metody 
wykrywania i walki z nimi! 

18. W związku z pytaniami Rodziców szkoła informuje, że na lekcjach wychowawczych, 
zajęciach przedmiotowych, przed zajęciami w pracowniach tematycznych, przed wycieczkami 
są poruszane tematy zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, w razie wypadku, przepisy 
BHP, bezpiecznego zachowania w danym terenie itp .W zeszłym roku szkol. odbyły się w 
naszej szkole  warsztaty z pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratowników 
medycznych.  Przed rozpoczęciem budowy będzie zorganizowane szkolenie dla dzieci i 
specjalny Regulamin ! W gimnazjum jest osobny przedmiot do nauczania szeroko pojętych 
zasad BHP  Edukacja dla bezpieczeństwa. W tym roku również planowane są spotkania o 
tematyce bezpieczeństwa, które poprowadzą policjanci. Również często i przy najróżniejszych 
okazjach poruszane są zasady zdrowego trybu życia i żywienia. 

Następna Rada Rodziców odbędzie się  5.02 2013r o godz.18.00  Zapraszam 

                                                                                      Romana Warszczyńska 

 


