
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 20 listopada 2018 

Porządek obrad: 

1. Komunikaty dyrekcji szkoły 

2. Komunikat Zarządu PSO. 

3. Wizyta pani Magdaleny Zając – Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny  w 
Kołaczkowie 

4. Pytania i wolne głosy 

5. Bal Rodziców 

Ad.1.  

Festiwal Piernika . Do 27 listopada można przynosić do szkoły własnoręcznie i rodzinnie upieczone 
pierniki (powinny być zapakowane w celofan i opatrzone kartką z imieniem i nazwiskiem autora). 
Pierniki można będzie nabyć w dniach 3-7 grudnia podczas Jarmarku Świątecznego. Dochód zostanie 
przeznaczony na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla Ady. 

Podanie przewidywanych ocen śródrocznych – 12 grudnia 2018. 

Drzwi Otwarte – 13 grudnia 2018. 

Wigilia szkolna – 21 grudnia 2018. Wszystkie klasy przychodzą do szkoły na godzinę 17:00. Klasy 0-4 o 
17:00 mają Jasełka a klasy 5-8 i III  w tym czasie spotkania w klasach. O godzinie 18:00 Jasełka obejrzą 
klasy 5-8 i III (klasy młodsze w tym czasie udają się na spotkania w klasach). W tym dniu nie ma zajęć 
lekcyjnych. 

Opieka świetlicowa zostanie zorganizowana w dniach 21 grudnia, 27 i 28 grudnia oraz 31 grudnia pod 
warunkiem zgłoszenia co najmniej 8 dzieci. Zgłoszenia do dnia 15 grudnia w sekretariacie. Prosimy 
także o niezwłoczne zgłaszanie rezygnacji z wcześniej zgłoszonej opieki świetlicowej. 

Noworoczny Turniej Piłkarski odbędzie się 16 lutego 2019. Przypominamy, że formuła Turnieju zakłada 
zaangażowanie rodziców w przygotowanie piłkarek i piłkarzy czy też cheerleaderek. Termin zgłaszania 
drużyn zostanie podany wkrótce oddzielnym mailem z sekretariatu. Rodziców  nowych klas 0 i 1, 
które będą po raz pierwszy uczestniczyć w tym wydarzeniu prosimy o zapoznanie się już teraz z 
regulaminem Turnieju (dostępny w sekretariacie szkoły). 

Prosimy o nierobienie zdjęć dzieciom na basenie podczas zajęć oraz w szatni.  

10 grudnia odwiedzi naszą szkołę Święty Mikołaj z Rovaniemi. Spotka się z uczniami klas 0-6 SP 

Godziny zajęć WF.  W związku z wątpliwościami rodziców, dyrekcja szkoły wyjaśnia ponownie, że w 
podstawie programowej są przewidziane 4 godziny zajęć WF w tygodniu dla każdego oddziału 
szkolnego. W klasach 4-6, w których 2 godz. zajęć  realizowane są na kortach, część jednej godziny 
poświęcona jest na dojazd. Nie będzie ona kompensowana dodatkową godziną lekcyjną w planie 
zajęć, ponieważ zaburzyłoby to organizację bloku zajęć obowiązkowych, które trwają w tych klasach 
codziennie do godz.14:00, a potem  rozpoczynają się zajęcia pozalekcyjne. 

Ad.2  

Zarząd PSO informuje o podpisaniu aktu notarialnego zakupu pozostałej części działki, na której stoi 
budynek Dębinki. W rezultacie Stowarzyszenie zostanie właścicielem 97% terenu. Pozostałe 3% należy 
do miasta. Dalsze prace to stworzenie projektu zagospodarowania terenu, zgromadzenie środków na 
zagospodarowanie i rozpoczęcie prac.  



 

Ad.3.  

Na zaproszenie Dyrekcji Dębinki gościem na zebraniu Rady Rodziców była pani Magdalena Zając –
Dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny  w Kołaczkowie. Pani Magdalena opowiedziała o 
realiach działania Ośrodka oraz o jego podopiecznych. Szczególnie podkreśliła pozytywne i piękne 
emocje, które towarzyszą pisaniu listów do św. Mikołaja. Rada Rodziców miała okazję usłyszeć jak 
dzieci w Ośrodku przeżywają święta i jak bardzo cieszą się z prezentów od nas– jedynych jakie dostają. 
Pani Magdalena przekazała  serdeczne podziękowania dla całej społeczności Dębinki za piękny odruch 
serca oraz za wytrwałość i niezawodność.  

Ad.4. Wolne głosy i pytania. Pytań pojawiło się sporo tym razem, poniżej odpowiedzi i notatki 
dotyczące tematów najistotniejszych dla  całej lub większości społeczności. Odpowiedzi na pozostałe 
pytania przekażą Starostowie bezpośrednio w klasach.  

Efektywne zagospodarowanie czasu lekcyjnego w ostatnich dniach roku szkolnego (po wystawieniu 
ocen) – zagadnienie zgłoszone przez klasy starsze. Dyrekcja sprawdzi jakie zajęcia są planowane i 
realizowane w tym czasie. 

Rada Rodziców wnioskuje o wpisanie do WSO 14 dniowego okresu, w którym nauczyciel jest 
zobowiązany poprawić i ocenić duże prace sprawdzające (praca klasowa, sprawdzian, wypracowanie). 
Ponadto nie można przeprowadzić kolejnego dużego sprawdzenia wiedzy, jeśli poprzednie nie zostało 
ocenione i przekazane uczniom do wglądu. 

W listopadzie ponownie rozpoczęto monitorowanie poziomu obciążenia zadaniami domowymi. 
Wdrożono taki sam system jak w poprzednim roku szkolnym.  

Półkolonie zimowe dla dzieci z klas 0-3 są organizowane w Dębince zawsze w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych. 

W związku licznymi zapytaniami rodziców zaniepokojonych powszechnie dostępnymi informacjami o 
niskiej wyszczepialności dzieci w Polsce oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną, Dyrekcja szkoły 
odpowiada, że istnieje możliwość uwzględnienia kryterium wykonania szczepień obowiązkowych w 
procesie rekrutacji do Dębinki. 

Ad.5. 

Bal odbędzie się 9 lutego 2019 godz. 20:00. Prowadzi imprezę nasz ulubiony DJ . Temat: Urban 
Jungle, lub jak kto woli: Miejska dżungla. Cena biletów: 150zł od osoby. Płatność i zgłoszenia w 
sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2018. Wpłaty zarówno w gotówce jak i przelewem powinny być 
identyfikowane nazwiskiem rodzica z Dębinki (jeśli rodzic wpłaca za grupę gości – prosimy dostarczyć 
listę nazwisk do sekretariatu mniej więcej razem z wpłatą). Nie ma możliwości dokonania rezerwacji 
bez wpłaty. Ewentualne pytania dotyczące balu proszę kierować przez Starostów do Przewodniczącej 
Rady Rodziców. 

Wpłynęło kilka zażaleń i uwag dotyczących funkcjonowania systemu zamówposiłek jak i Jaglanki. 
Bardzo prosimy o przesłanie w najkrótszym możliwym czasie konkretnych wniosków/opisów 
zdarzeń bezpośrednio do Zastępczyni Przewodniczącej Rady Rodziców Anety Ławrynowicz-Kucz na 
adres mailowy: aneta.lawrynowicz_kucz@onet.eu 

 

Kolejne zebranie Rady Rodziców: 08.01.2019 godz. 18:00 

 

 



 

 

 

 

 

 


