
Sprawozdanie z rady rodziców 15.09.2015r. 

Porządek obrad: 

1. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza rady 
2. Informacje dyrekcji szkoły 
3. Zgłoszone zagadnienia: 

3.1. Półkolonie w Dębince 

3.2. Organizacja pracy świetlicy 

3.3. Bezpieczeństwo w szkole podczas bieżącego etapu inwestycji 

1. Wolne głosy 

Ad.1. W wyniku przeprowadzonych w dniu 15.09.2015r. jawnych wyborów, w których wzięło 
udział 18 uprawnionych do głosowania przedstawicieli klas, wybrano: 

Agatę Kowalewską – na przewodniczącą rady (17 głosów za, 1 głos wstrzymujący) 

Edytę Wojciechowską-Glińską – na zastępczynię przewodniczącej rady (17 głosów za, 1 głos 
wstrzymujący) 

Krzysztofa Justynowicza – na sekretarza rady (17 głosów za, 1 głos wstrzymujący) 

Sekretarz rady sporządził protokół z przebiegu głosowania, który jest załącznikiem do 
niniejszego sprawozdania. 

Ad.2. zaprezentowano nowe logo Dębinki wraz z częścią wzornika stylu. Nowe logo będzie 
także umieszczone na tabliczkach z numeracją klas. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły 
wkrótce otrzymają właściwe oznaczenia. 

Przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia poinformował o przebiegu rozbudowy szkoły. Sale dla 
gimnazjalistów zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu (tydzień 39). Prace trwały dłużej 
z powodu konieczności wymiany dachu na już istniejącym budynku gimnazjum (zalecenie 
ppoż.). Założono dodatkowo odwodnienie ściany budynku od strony placu zabaw i obecnego 
roboczego parkingu (po letnich nawałnicach, z powodu spadku terenu woda zalewała w tym 
miejscu piwnice). Pomimo dodatkowych prac udało się wygospodarować część środków na 
wymianę mebli i wyposażenia klas, świetlic oraz szatni (klasy 1 i 2). Dla uczniów klas 3-6 
zakupiono indywidualne szafki. Zakupiono także meble do klubiku, regały do biblioteki, 6 
zestawów multimedialnych oraz wyposażenie do gabinetów psychologa i logopedy. 

Budynek dwukondygnacyjny  zostanie oddany do użytku w październiku. Natomiast sala 
audiowizualna, kuchnia i jadalnia w tym właśnie budynku będą musiały być jeszcze 
wyposażone. W drugim semestrze (nie wykluczone, że szybciej)  obiady mają być wydawane 
już w tych nowych pomieszczeniach. 

Dolna sala gimnastyczna będzie udostępniona jeszcze w październiku. Świetlica dla klas 4-6 
od poniedziałku 21.09.2015r. 



W związku z dwoma nieszczęśliwymi upadkami młodszych uczniów na placu zabaw dyrekcja 
podjęła decyzję o konieczności  sporządzenia niezależnej ekspertyzy podłoża placu zabaw. 
Podłoże ma wszystkie wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia. Plac zabaw ma też 
odbiór inspektora budowlanego oraz MEN. 

Ad. 3. Do końca września zostaną podane terminy półkolonii zimowych organizowanych w 
Dębince. Program i koszty w późniejszym terminie. Uzgodniono, iż dążymy do tego, aby 
półkolonie odbywały się regularnie w z góry znanych terminach. Ułatwi to rodzicom 
planowanie wypoczynku zimowego. 

Świetlica szkolna jest czynna także w dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych (niebędące 
świętami), pod warunkiem zgłoszenia co najmniej dziesiątki dzieci. Zapytania o chęć 
skorzystania z opieki świetlicowej w takich dniach będą każdorazowo rozsyłane mailem przez 
sekretariat szkoły. 

Do końca października będą funkcjonowały dwa wejścia do szkoły (tak jak obecnie: wejście 
główne oraz tymczasowe od strony torów kolejowych). Później wejścia oraz dojazd od strony 
torów zostaną zamknięte na stałe. Udostępniony zostanie ponownie parking od strony budynku 
gimnazjum (planowane jest utwardzenie terenu). Docelowo wejścia do szkoły będą dwa: 
główne oraz przez gimnazjum – oba wyposażone w domofony oraz monitoring. 

Ad. 4. Zostanie wywieszona lista dla chętnych, którzy chcą uczestniczyć w odpłatnych 
zajęciach judo na terenie szkoły. Zgłaszać się mogą uczniowie z wszystkich grup wiekowych. 
W zależności od liczby zainteresowanych trener przedstawi szczegółową ofertę. 

  

Agata Kowalewska 

 


