
Sprawozdanie z spotkania Rady Rodziców 02.02.2016r. 

Porządek obrad: 

1. Informacje Dyrekcji Szkoły 

 Realizacja zakupów z dofinansowania MEN 

 Półkolonie - podsumowanie 

 Rekrutacja 

2. Zgłoszone zagadnienia. 

3. Podziękowania  

Ad. 1.  

Realizacja zakupów z dofinansowania MEN. Środki przyznane Dębince w ramach dofinansowania do 

wyposażenia pracowni przedmiotowych dla nowo budowanych szkół w kwocie 99.500,-zł zostały już 

rozdysponowane. Zgodnie z warunkami programu zakupy musiały zostać zrealizowane w grudniu 

2015. Poniżej lista zakupionych sprzętów: 

Dygestorium do pracowni chemicznej w gimnazjum 

Wózek laboratoryjny 

2 zestawy multimedialne (tablica interaktywna, projektor, komputer)  

Zestaw preparatów biologicznych  

Mikroskop Delta Optical Pro Mono 2szt. 

Mikroskop Delta Optical Pro Bino 1szt. 

Przyrząd do badania  ruchu jednostajnego i zmiennego 

Modele atomów rozszerzony 

Podstawy elektryczności- mini zestaw walizkowy 

Model  prezentacji siły odśrodkowej 

Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej 

Szkolna stacja pogodowa ze stojakiem 

Zestaw do badania powietrza 

Globus podświetlany 321 polit-fiz 

Próbki Skały i minerały 

Mapa ścienna ogólnogeogr. Azji  

Pracownia komputerowa - 9 stanowisk uczniowskich  

Aneks kuchenny do pracowni plastyczno - technicznej (meble, zlewozmywak)  

Drabinka gimnastyczna  przyścienna 180  x  250 



Ławeczki gimnastyczne dł.3m 

Materace gimnastyczne 200 x  120  x  10cm   10 szt. 

Materace gimnastyczne 200 x  120  x  20cm   1 szt. 

Lustra przyścienne 16,2m.kw 

Wózek na materace 

Ścianka wspinaczkowa 

Orbitec - 2 szt. 

Rower stacjonarny - 2 szt. 

Step Body Sculpture BSB 

Półkolonie – podsumowanie. W półkoloniach zimowych w Dębince uczestniczyło 40 naszych uczniów 

z klas 1-3. Program podobał się dzieciom i został w pełni zrealizowany. Możemy śmiało powiedzieć, 

że półkolonie wyśmienicie się udały. Organizatorom udało się zaoszczędzić część wpłaconych 

środków i dyrekcja proponuje zwrot w wysokości 30zł do odebrania w sekretariacie. Oddzielnego 

maila do rodziców w tej sprawie zawierającego także rozliczenie wydatków wysłano w dniu 

03.02.2016 z sekretariatu szkoły. W sekretariacie można także zgrać na własne nośniki (najlepiej 

pendrive) zdjęcia robione podczas półkolonii. 

Rekrutacja. W związku z kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez rząd dotyczącymi trybu edukacji 

dzieci najmłodszych podjęto decyzję o rekrutacji na rok 2016/2017 do 3 oddziałów. Planowana jest 

jedna zerówka i dwie klasy pierwsze. Na decyzję ma też wpływ ilości dzieci uprawnionych do przyjęcia 

w pierwszej kolejności czyli rodzeństw oraz dzieci nauczycieli (łącznie aż 32 dzieci w tej rekrutacji).  

Serdeczna prośba do rodziców jeszcze młodszych dzieci z rocznika 2011. Aby ułatwić planowanie i 

przeprowadzanie rekrutacji w kolejnym roku dyrekcja prosi, aby rodzice „dębinkowi”  zapisywali do 

szkoły swoje kolejne pociechy z rocznika 2011 najpóźniej do końca czerwca 2016. 

Ad.2. 

Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej i Konkurs Taneczny. W związku szerokim i bardzo 

zróżnicowanym odzewem po nowej odsłonie turnieju, któremu w tym roku towarzyszył konkurs 

taneczny, Rada Rodziców prosi o szczegółowe omówienie w klasach zasadności oraz trybu 

przeprowadzanie konkursu tanecznego dla cheerleaderek. Ten pierwszy konkurs taneczny wzbudził 

skrajne emocje zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Dlatego też na podstawie informacji zwrotnych 

jakie otrzymała Rada Rodziców przekazujemy temat ponownie do dyskusji w klasach. Prosimy o 

przesyłanie konkretnych wniosków i propozycji mailem do przewodniczącej Rady lub przekazanie 

przez przedstawicieli klas w radzie do dnia 4 kwietnia 2016.  

 

Kółko piłkarskie, szachowe oraz Kuchcik. W związku z zakończeniem  pracy w Dębince przez 

nauczyciela wf pana Piotra nie można w tej chwili uruchomić drugiej godziny kółka piłkarskiego w 

dostępnej już małej sali gimnastycznej. 



Także w związku z nagłą, choć jedynie tymczasową nieobecnością Pani Emilii, której życzymy zdrowia 

i gratulujemy, nie odbywa się w tej chwili kółko szachowe.  

Dyrekcja poszukuje intensywnie nauczycieli na zastępstwa.  

Bardzo oblegane przez chętnych młodych kucharzy kółko Kuchcik zaprasza do udziału dzieci 

rotacyjnie. Chętni, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w pierwszym semestrze teraz uczestniczą.  

Podziękowania. Dyrekcja składa podziękowania Pani Magdalenie Rogowskiej za podarowanie 

kuchenki ceramicznej do pracowni techniki. Serdecznie dziękujemy. 

Kolejne spotkanie rady 05.04.2016 godz. 18.00 

 

      Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Agata Kowalewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


