
SPRAWOZDANIE Z RADY RODZICÓW 13 maja 2014r. 

1) Przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej oceny obiadów w szkole, przeprowadzonej 
wśród rodziców i uczniów. Wpłynęły 34 ankiety od rodziców oraz 131 ankiet od uczniów. 
Średnia ocena obiadów to 3,14 (rodzice) i 3,4 (uczniowie) w skali 6 stopniowej. 
Odbyło się spotkanie dyrekcji i przedstawicieli RR z właścicielem firmy cateringowej, na 
którym przedstawiono wyniki ankiety i wyznaczono obszary do skorygowania między 
innymi: 
- mniej tłuszczu (np. pierogi nie mogą „pływać” w tłuszczu) 
- sos lub śmietana mają być oddzielone od naleśników 
- potrawka z kurczaka ma być podawana bez dodatku soku z cytryny 
- ryba powinna być bez panierki i w jednym kawałku 
Zmiany zostały wprowadzone przez właściciela firmy natychmiast. Zaobserwowaliśmy także 
(poparte szkolną  dokumentacją zdjęciową) pozytywne zmiany w wyglądzie potraw. 
Obiady będą szczególnie testowane i obserwowane do końca czerwca. 
2) Organizacja życia szkoły po rozpoczęciu budowy zdaje egzamin, jest sprawnie i 
bezpiecznie. Dyrekcja prosi o ewentualne sugestie co wymagałoby zmiany lub dopracowania. 
Proszę o przekazanie we wszystkich klasach, a szczególnie uczących się obecnie w budynku 
gimnazjum, że należy ograniczyć do minimum pobieranie kluczy do sal po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych. Pobrany przez rodziców klucz często krąży, zmienia użytkownika bądź też nie 
wraca do woźnego, sale pozostają otwarte a przebywanie w tych salach dzieci bez dozoru 
może stanowić zagrożenie. Uczniowie powinni pozostawiać tornistry pod klasami po 
zakończeniu zajęć. 
3) Niestety obowiązuje zakaz gry w piłkę w czasie przerw na boisku, które jest obecnie dość 
małe. Nauczyciele w-f będą wprowadzać więcej gry w piłkę podczas regularnych godzin 
lekcyjnych. 
4) Gimnazjaliści jedynie na dużej przerwie o godzinie 13.00 przechodzą do budynku przy 
Grabowej 33. Przerwa o godz. 10.10 jest zbyt krótka i uczniowie chcą pozostawać w tym 
czasie w budynku szkoły wyższej. 
Część dystrybutorów z wodą zostanie przeniesiona do budynku szkoły wyższej, tak żeby 
wszyscy uczniowie mieli dostęp do wody. 
5) Dyrekcja prosi o przekazanie serdecznych podziękowań dla wszystkich rodziców za 
zrozumienie i dobrą organizację w tych „bojowych” warunkach. 
6) Do września 2014r. szatnia niestety nie powstanie i będziemy musieli opracować jakieś 
rozwiązanie tymczasowe. Cała szatnia zostanie oddana do użytku w II etapie budowy na 
przełomie stycznia i lutego 2015r. 
7) Od września 2014 sklepik szkolny nie będzie już działał. Prosimy o zwiększenie porcji 
śniadaniowy zabieranych przez dzieci z domu i/lub korzystanie z oferty obiadów w Dębince. 
8) Budowa. 
Prace są realizowane zgodnie z planem. Prośba o ponowne przekazanie we wszystkich 
klasach informacji o bezwzględnym zakazie wchodzenia na teren budowy. Zakaz dotyczy 
także dorosłych. 
9) Komunikaty inne. 
29-30 maja odbędzie się zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych domu 
w  Kołaczkowie. W ten sposób chcemy uświetnić im Dzień Dziecka. 
23-27 czerwca odbędzie się zbiórka odzieży używanej także dla podopiecznych Kołaczkowa. 
Prosimy o przejrzenie do tego czasu kontenerów z rzeczami znalezionymi. Nie odebrane 
zostaną uprane i też przekazane potrzebującym. 
Planujemy wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkoły w 



czerwcu 2014r. Nie mamy jeszcze formuły tej uroczystości. Pomysły można zgłaszać do pani 
Justyny Kmiecik. 

 


