
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 września 2018 

Porządek obrad: 

1. Wybory prezydium Rady Rodziców 

2. Komunikaty dyrekcji szkoły 

3. Pytania i wolne głosy 

Ad.1.  

W drodze głosowania jawnego wybrano prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w 
składzie: 

Przewodnicząca: Agata Kowalewska 

Z-ca przewodniczącej: Aneta Ławrynowicz-Kucz 

Sekretarz: Anna Flader 

Protokół z wyborów jest załącznikiem do sprawozdania. 

Ad.2  

Priorytet wychowawczy: Edukacja dla ochrony środowiska (ze szczególnych uwzględnieniem 
obszarów: Porządek w najbliższym otoczeniu,  Świadome korzystanie z technologii informatycznych,  
Wpływ hałasu na człowieka, Racjonalne i zdrowe odżywianie 

Priorytet dydaktyczny: Kształtowanie umiejętności uczenia się – kontynuacja. 

W bieżącym roku szkolnym zostanie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna: Czy szkoła kształtuje 
postawę odpowiedzialności społecznej ucznia? 

Ubezpieczenie NNW uczniów. Szkoła nie ma obowiązku ubezpieczać uczniów. Dębinka oferuje 
ubezpieczenie w ramach czesnego. Wariant ubezpieczenia został wybrany tak, aby obejmował 
zdarzenia najczęściej występujące w szkole lub poza nią dla wszystkich grup wiekowych uczniów. 

 

Ad.3.  

Boisko na dachu.  Podczas lipcowej ulewy oraz z powodu błędu wykonawcy szkoła została podczas 
wakacji zalana wodą deszczową. Dotychczas ułożone warstwy boiska należało usunąć i osuszyć a część 
ścian i sufitów w budynku odmalować. Opóźniło to wejście kolejnego wykonawcy, który miał wykonać 
ostatni etap czyli położyć nawierzchnię boiska. Ostatni wykonawca ma przystąpić do pracy we 
wrześniu. 

Kółka zainteresowań. W odpowiedzi na zapotrzebowanie uruchomiono jeszcze dwa kółka 
zainteresowań w tym jedno z językiem angielski i matematyką w tle (był komunikat mailowy z 
sekretariatu). Prosimy o dokonywanie zapisów bezpośrednio w sekretariacie szkoły.  

Dyrekcja prosi także o zwrócenie uwagi w najbliższych tygodniach na zwalniające się miejsca na 
poszczególnych kółkach. Z reguły osoby z list rezerwowych znajdują dla siebie miejsca w grupach. 

W sekretariacie szkoły można sprawdzić, które kółka mają jeszcze wolne miejsca. 

Konkursy wojewódzkie i olimpiady przedmiotowe. W systemie ośmioklasowej szkoły podstawowej 
konkursy i olimpiady są dostępne dla uczniów klas 7 i 8. Lista konkursów i olimpiad jest dostępna na 
stronie Kuratorium Oświaty i Wychowania. Zapisy jak zawsze są realizowane wyłącznie przez szkołę. 



Projekt rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach. Projekt 
zmieniający między innym  długość przerw międzylekcyjnych został skierowany dopiero do 
opiniowania i w związku z tym szkoła jeszcze nie przewiduje wprowadzania zmian. 

Czwarta godzina zajęć WF dla klas 7 i 8. W odpowiedzi na pytanie, dyrekcja szkoły wyjaśnia, że w 
podstawie programowej są przewidziane 4 godziny zajęć WF  w tygodniu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. poz. 1322), które 
weszło w życie z dniem 1 września 2017 r, obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego  są 
realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. Zajęcia klasowo-
lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach 
podstawowych i 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych. Oznacza to, że 
szkoła może realizować zajęcia do wyboru przez uczniów jako dwie godziny zajęć w tygodniu, jako 
jedną godzinę lub wcale. Przypominamy jednocześnie, że każdy uczeń szczególnie uzdolniony, 
również sportowo, ma możliwość kształcenia się według systemu innego niż udział w obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, jeśli po spełnieniu określonych warunków uzyska zezwolenie dyrektora szkoły 
na indywidualny program lub tok nauki. Takie przypadki reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 
program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz. 1569). 

W naszej szkole: 

W klasach 4-6 w planie są  4h (faktycznie nieco mniej - 3,5 h, część czasu zabiera dojazd na korty). Dla 
kl. 7- 8 i III GIM czwarta godzina może być realizowana w formie alternatywnej: wybór zajęć 
popołudniowych z określonej dyscypliny (fitness, siatkówka, piłka nożna). W związku z tym, że część 
naszych uczniów trenuje w klubach i mają problem z wyborem terminu popołudniowego zajęć 
sportowych, jeszcze jedne zajęcia „Fitness and balance” odbywać się będą we wtorki o godz. 7:40. 

Zagospodarowanie terenu na tyłach szkoły (boisko). Podczas wakacji nie przeprowadzono prac 
związanych z dalszym zagospodarowaniem terenu na tyłach szkoły z powodu trwający rozmów w 
sprawie wykupu tego terenu od współwłaściciela tej części terenu. 

 

Kolejne zebranie Rady Rodziców: 20.11.2018 godz. 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


