
Sprawozdanie z spotkania Rady Rodziców 08.12.2015r. 

Porządek obrad: 

1. Informacje Dyrekcji Szkoły 

 Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej i Konkurs Taneczny 

 Realizacja Programu „Książki naszych marzeń” 

 Półkolonie 

 Podziękowania  

2. Zgłoszone zagadnienia. 

Ad. 1.  

Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej i Konkurs Taneczny. W związku z zwiększą niż w 

poprzednich edycjach ilością klas uczestniczących w turnieju występy zespołów tanecznych 

zgłoszonych do konkursu mogą trwać do 3 minut. Występy będą się odbywać między meczami. Jury 

będzie obradowało i oceniało podczas występów. Trwa nabór do jury konkursu tanecznego. Rada 

rodziców zaprasza do jury pomysłodawców regulaminu konkursu tanecznego. 

„Książki naszych marzeń”. Uzyskane w ramach rządowego programu pieniądze oraz wkład własny 

Dębinki pozwoliły na zakup 115 tytułów do biblioteki szkolnej. Przy wyborze tytułów wzięto pod 

uwagę głosy uczniów, nauczycieli i rodziców oraz inne rekomendacje. Pełna lista zakupionych książek 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Dębinki w zakładce Biblioteka. 

Półkolonie zimowe. Zgłoszono 39 uczniów na półkolonie w 1 tygodniu ferii zimowych, w związku z 

czym zostaną utworzone 2 grupy a program dopracowany . Prosimy o wpłatę ostatniej raty w 

wysokości 100zł do dnia 18.12.2015.  Przypominam, że całkowity koszt to 250zł (z czego 150zł rodzice 

uczestników już wpłacili).  

Podziękowania. Dyrekcja składa szczególne podziękowania Państwu Beacie i Jarosławowi Mielnikom 

za systematyczne wspieranie biblioteki szkolnej oraz księgozbioru Przedszkola z Mchu i Paproci. 

Zarówno biblioteka Dębinki jak i Przedszkole otrzymało wiele nowych i poczytnych tytułów w darze 

od Państwa Mielników za co serdecznie dziękujemy. 

Ad.2. Realizacja prezentu od rodziców dla Dębinki z okazji 25lecia. 

Koleżanki i Koledzy! Nie zakończyliśmy jeszcze zbiórki pieniędzy od klas na zakup regałów 

na książki wolne dla Dębinki. Wpłaciło dotychczas 11 klas (połowa!), czyli:                                        

Szkoła podstawowa: klasa 2A, 1B, 5A, 2D, 4B, 1D, 2C, 1A, 3A, 4A.                                     

Gimnazjum: 3A , 1B, 2A, 2B, 1A - wpłata p. Beata Krajczyńska chyba 1AGimn.?  Dziękuję za 

wpłaty. 

Proszę pozostałe klasy o niezwłoczne uzupełnienie wpłat, tak aby regały 

mogły stanąć w szkole jeszcze przed świętami. 

Nie przekazano także w klasach informacji o zbiórce książek, którymi zapełnimy regały. Do 

tej pory jedynie jedna z klas pierwszych (przepraszam nie zanotowałam, która) zebrała 



nowych 18 książek. Proszę o przekazanie ponownie informacji w klasach oraz 

wychowawcom. (do sprawozdania załączę przypomnienie informacji o akcji) 

Półkolonie letnie w Dębince są planowane na pierwsze dwa tygodnie wakacji. 

Sala gimnastyczna dolna – termin oddania do użytku. Pozostało do zamontowania jedynie 

oświetlenie. Sala powinna być dostępna od II semestru. 

Stołówka i kuchnia. Pomieszczenia jeszcze nie mają odbioru, czekamy na wyznaczenie terminu. 

Najprawdopodobniej do końca grudnia uda się udostępnić jadalnię. Pełne otwarcie w II semestrze. 

Przedstawiciele RR zostali członkami komisji konkursowej pracującej nad organizacją konkurs na 

wyposażenie i usługi cateringowe: Edyta Wojciechowska, Eliza Fornalik, Agata Kowalewska oraz 

Aneta Ławrynowicz i Leszek Kret – zgłoszeni telefonicznie już po obradach.  

Bal karnawałowy odbędzie się w sobotę 2 lutego a jego tematem przewodnim jest: „Moje drugie 

ja…”. Przypominam, iż zgodnie z tradycją Dębinki będzie to bal przebierańców. Bilety będą do nabycia 

jeszcze przez świętami. Więcej szczegółów wkrótce. 

Spotkanie wigilijne i Jasełka w dniu 22.12. są w tym roku podzielone na dwie tury: 

Klasy 1-3 oraz 6 klasy szkoły podstawowej przychodzą na godz. 17.00 

Klasy 4-5 szkoły podst. oraz I-III gimnazjum na godz. 18.00 

Przedstawienie będzie zagrane dwa razy o 17.00 i 18.00. W tym dniu jest opieka świetlicowa dla 

dzieci od rana. 

Dni 23 i 24 grudnia są wolne od zajęć szkolnych, szkoła jest nieczynna. 

Między świętami a Nowym Rokiem szkoła proponuje opiekę świetlicowa dla najmłodszych klas pod 

warunkiem zgłoszenia minimum 12 dzieci. Zgłoszenia w sekretariacie. 

Natomiast w dniach 4 i 5 stycznia 2016 odbywają się normalne zajęcia szkolne wg planu. 

I jeszcze jedna dobra wiadomość, którą kopiuję żywcem z maila pani dyrektor Beaty Wencel – 

gratulacje! 

Szanowni Państwo, Droga Rado Rodziców, 

z wielką radością informuję, że udało się naszej szkole 

pozyskać środki z MEN - Dofinansowanie do wyposażenia pracowni przedmiotowych 

dla nowo budowanych szkół. 

Składaliśmy wniosek z kosztorysem w lipcu (dziękuję serdecznie Pani Hani Wawrzyniak, 

którą ściągałam wtedy z urlopu do pomocy w przygotowaniu dokumentów). 

Długo nie mieliśmy żadnych informacji zwrotnych, ani nie potrafiono nam udzielić odpowiedzi. 

Przestaliśmy już wierzyć, że się uda. 

W końcu w drugiej połowie listopada Wydział Oświaty w Poznaniu poinformował nas,  

że MEN (poprzedniej kadencji) zaopiniował pozytywnie ten wniosek,  

ale aby mieć pewność czy środki zostaną rzeczywiście przekazane 

musimy poczekać do posiedzenia Rady Miasta, która podpisze uchwałę. 



To się stało wczoraj po południu. 

Kosztorys do wniosku obejmował kwotę 99,5 tys. zł. i taką otrzymamy :-)  

 

Przy okazji informuję, że wnioskować można było o ogólną kwotę nie wyższą niż 100 tys.  

(do 10 tys. na 1 pracownię przedmiotową i na salę gimnastyczną do 40 tys.) 

 

Bardzo się cieszę i proszę Panią Agatę, o umieszczenie tej informacji w sprawozdaniu z RR. 

 

 

Kolejne spotkanie rady 02.02.2016 godz. 18.00 

 

      Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Agata Kowalewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


