
SPRAWOZDANIE Z RADY RODZICÓW z dn. 16.09. 2014r. 

1. Wybory w RR na rok szkolny 2014/2015 

o Romana Warszczyńska -przewodnicząca RR 
o Agata Kowalewska -  z-ca przewodniczącej 
o Krzysztof Justynowicz -sekretarz 

2. Informacja PSO nt realizacji procesu rozbudowy szkoły.   

o Do 6.10 w prawym skrzydle uruchomione będą cztery klasy i łazienki. Dnia 6 X 
do      budynku Dębinki wrócą klasy I i II gimnazjum, a kl. III najpóźniej do końca X.   

Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem i jeśli nie wydarzy się coś 
nieprzewidzianego całość inwestycji będzie ukończona do dn. 1.września 2015r. 

3. Uwagi zgłoszone przez Rodziców do przedmiotowych systemów oceniania. 

o Wszystkie błędy zostaną poprawione, nieścisłości dopracowane i uściślone zgodnie z 
zapisami Kodeksu Dębinki. 

4. Profilaktyka uzależnień w gimnazjum 

o Zgłoszono wniosek o podjecie działań zmierzających do edukacji uczniów, 
nauczycieli oraz rodziców w temacie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Poza 
standardowym programem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym na lekcjach 
wychowawczych, szkoła będzie organizowała spotkania ze specjalistami z zewnątrz 
np. policjantem, lekarzem, przedstawicielem MONARU, prawnikiem itp. Prośba do 
rodziców jeśli macie Państwo możliwości zaproszenia ww specjalistów w celu 
zorganizowania takich pogadanek i prezentacji bardzo prosimy o kontakt z Dyrekcją. 
Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, pedagogów , 
rodziców i uczniów znajduje się w Internecie z czego również skorzysta nasza szkoła. 

5. Opiniowanie budżetu szkoły przez Radę Rodziców 

o RR zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami, na najbliższym listopadowym 
zebraniu otrzyma do zaopiniowania budżet szkoły. 

6. Wniosek dot strony www Dębinki 

o Zgłoszono wniosek , by na str internetowej Dębinki zamieszczać wszystkie 
dokumenty obowiązujące uczniów , nauczycieli i rodziców z uwzględnieniem 
wszelkich regulaminów i zarządzen porządkowych . 

7. Półkolonie letnie w Debince. 

o Szkoła zorganizuje pólkolonie jeśli tylko będzie takie zapotrzebowanie i zgłosi się 
odpowiednia ilość chętnych dzieci. 

8. Propozycja wprowadzenia stypendiów naukowych. 



o W przeszłości ten temat był już dyskutowany. Większości nie podobał się pomysł 
nagrody finansowej dla dzieci. W Dębince nagrodą za najwyższe wyniki w nauce jest 
statuetka Dębowego Liścia – Mistrza Dębinki. Pozwólmy dzieciom do pewnych 
formuł dorastać – stypendia naukowe gwarantują uczelnie wyższe. 

9. W odpowiedzi na pytanie zaniepokojonych rodziców najmłodszych uczniów szkoła 
uspokaja, że rezygnacja z zupek na obiadach potrwa tylko przez półtora miesiąca do czasu 
oddania do użytku odpowiedniej ,większej sali. 

10. Zajęcia na Kortowie są traktowane jako zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa , a 
nie jak typowa nauka gry w tenisa. 

11. W szkole trwają prace nad stworzeniem regulaminu SKW „Pomagam innym”. Rodzice 
otrzymają go mailem do zaopiniowania , a po ostatecznych uzgodnieniach znajdzie się na str 
internetowej Dębinki. 

12. Przypominamy całej społeczności dębinkowej , że wartości katolickie są zapisane w 
Statucie szkoły.  Lekcje religii w Dębince są zajęciami nieobowiązkowymi , jednak nasz 
katecheta p.Tadeusz zaprasza na te lekcje wszystkich chętnych - głęboko wierzących , 
niepraktykujących ,a także ateistów. 

Również Rekolekcje są organizowane dla wszystkich ,spotkania odbywają się w grupach – gr 
praktykująca i gr poszukująca. Nie są to dni wolne od zajęć! Zachęcamy wszystkie dzieci i 
młodzież do uczestniczenia. Są one bardzo ciekawie organizowane, jest okazja  aby 
porozmawiać na interesujące tematy , poznać ciekawych ludzi , przeprowadzić emocjonujące 
dyskusje i integrować się z rówieśnikami. 

Na wniosek Rodziców szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki. 

13. Plan nadzoru pedagogicznego (w załączniku) 

14. Zajęcia dodatkowe na basenie od IVkl do III gim . Zachęcamy do uczestniczenia, płatne 
ok. 600zł rocznie /1x w tygodniu, zajęcia prowadzone są przez naszych nauczycieli w-fu, 
dzieci dowożone  są autobusem ze szkoły po lekcjach, odbiór osobisty z basenu AWF na 
Drodze Dębińskiej. 

Następna Rada Rodziców odbędzie się dn 04.11 o godz 18.00 zapraszam           

                                                                         Romana Warszczyńska  506-00-90-95 

                                                                             romana.w1@gazeta.pl 

 


