
Sprawozdanie z rady rodziców 20.10.2015r. 

Porządek obrad: 

1. Informacje Dyrekcji Szkoły 
• „Książki naszych marzeń” 
• Program półkolonii zimowych w Dębince 
• Kółka zainteresowań 
• 25lecie Dębinki 
• Podziękowania  

2. Zgłoszone zagadnienia: 
• Propozycja regulaminu konkursu tańca podczas Turnieju Mikołajkowego 

3. Wolne głosy i zagadnienia zgłoszone podczas obrad. 

 

Ad. 1. Książki naszych marzeń – rządowy program w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Szkoła pozyskała fundusze na zakup literatury najnowszej do biblioteki szkolnej. Do 29 października 
można składać swoje propozycje książek, które wzbogacą nasz księgozbiór. Wystarczy na karteczce 
zapisać autora oraz tytuł i wrzucić do odpowiedniego pudła w holu szkoły podstawowej – przy 
wejściu. 

Oprócz zakupów z dotacji, które zasilą szkolną bibliotekę mają powstać (już nie w ramach projektu 
ale z inicjatywy dyrekcji) także regały na książki uwolnione przez dotychczasowych 
właścicieli/czytelników. Regały będą rozlokowane w takich miejscach w szkole, w których przesiadują 
uczniowie po lekcjach. Zachęcamy do uwalniania swoich książek i przynoszenia do szkoły, szczególnie 
książek z zakresu najnowszej literatury dziecięcej i młodzieżowej, tak aby każdy chętny uczeń mógł 
zabrać taką książkę, przeczytać i oddać.     

Zbiórkę książek przeprowamy w klasach. Wychowawcy ze swoimi klasami postawią zebrane książki 
na specjalnych regałach przy okazji przybliżając uczniom zasady korzystania z książek uwolnionych. 
Termin zbiórki: do końca października 2015. 

 
 



Program półkolonii zimowych w Dębince. Kolejność wydarzeń i atrakcji może ulec zmianie. Termin: 
18-22 października 2016r. Plan dnia: 8.00-9.00 – zbiórka dzieci;   9.00-14.00 – zajęcia tematyczne;  
14.00-16.00 – zajęcia relaksacyjno wyciszające.  

Koszt: 250zł – w tym wszystkie atrakcje, obiad, owoce 

Zgłoszenia: do 4 grudnia + wpłata 150zł. 

Grupa: powyżej 12 osób 

Półkolonie w Dębince 18-22 stycznia 
Świat jest ciekawy – moja afrykańska przygoda 
wstępny plan 

Dzień 1.  

• wspólne śniadanie - samodzielne przygotowywanie kanapek 
• Afryka – wprowadzenie w temat – spotkanie z PP Jiya  
• prezentacje, filmy o Afryce, zabawy ruchowe, muzyczne  
• Fragmenty książki Afryka Kazika – ilustrowanie 
• Zajęcia taneczne 
• Przygotowywanie mapy Afryki z zachowaniem kolorystki, którą można stopniowo uzupełniać 

doklejając na niej rysunki dotyczące fauny, flory czy innych elementów dotyczących 
kontynentu (praca zespołowa uzupełniana na koniec każdego dnia) 

Dzień 2. 

• wyjazd na warsztaty do Muzeum Archeologicznego „ Wielka piaskownica   – dzieciństwo na 
Saharze” 

• fragmenty książki Afryka Kazika – ilustrowanie 
• Zajęcia językowe (język angielski) 
• Zajęcia ruchowe/taneczne 
• przygotowywanie mapy Afryki – cd 

Dzień 3. 

•  wyjazd na warsztaty ceramiczne do Ewy Wanat w Swarzędzu, 2. śniadanie w terenie 
następnie Uzarzewo, by tam zobaczyć pawilon trofeów Smorawińskiego i tzw. wielka piątkę 
Afryki ( bawół, słoń, nosorożec, lampart, lew ) 

• Przygotowujemy sałatki owocowe 
• uzupełniamy mapy Afryki  -cd 

Dzień 4. 

• wspólne śniadanie - samodzielne przygotowywanie kanapek 
• Podchody w …buszu szkolnym – zbieramy trofea 
• Afrykańskie zdrowe smakołyki – sami przygotowujemy deser 
• wspólne przygotowywanie wystroju sali do balu, przygotowanie masek karnawałowych 



• fragmenty książki Afryka Kazika 

Dzień 5. 

• wspólne śniadanie - samodzielne przygotowywanie posiłku 
• nasza afrykańska opowieść – grupa dostaje czy losuje dwa wyrazy i tworzy opowiadanie, 

zapisuje, robi ilustracje 
• Zajęcia językowe 
• Być może niespodzianka 
• Bal pod hasłem np. „Afrykańska przygoda” w trakcie konkursy i quizy 

Zachęcamy do przynoszenia (do sekretariatu) drobnych gadżetów (np. firmowych, choćby 
długopisów, bloczków, notesików itp.), które będą mogły zostać wykorzystane jako upominki dla 
uczestników na koniec turnusu.  

Tabliczki z numerami i nazwami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń są już gotowe i będą 
rozmieszczane w szkole w najbliższych dniach. 

Kółka zainteresowań. W związku z dużym zainteresowaniem piłką nożną wśród uczniów 
najmłodszych klas wyznaczono drugi termin tych zajęć: wtorek godzina 14.20. Prosimy zgłaszać w 
sekretariacie chętnych do przepisania na termin wtorkowy. W  ten sposób wszyscy młodzi piłkarze 
będą mieli zajęcia raz w każdym tygodniu. 

Prace wykończeniowe w dolnej sali gimnastycznej dopiero się rozpoczęły. Nie znamy terminu 
oddania sali do użytku. Kółko taneczne (zainteresowanie takimi zajęciami zgłaszano już parokrotnie) 
będzie mogło się odbywać właśnie w dolnej sali gimnastycznej, szczegółów jeszcze nie uzgodniono. 

25lecie Dębinki. 

Obchody 25lecia Dębinki odbędą się 30 listopada. Rozpoczynamy mszą św. w kościele oo. 
Dominikanów w Poznaniu o godz. 16.00. Gala w auli UAM przy ul. Wieniawskiego rozpoczyna się o 
godz. 17.30.  

Dzień 30 listopada jest dniem wolnym od zajęć szkolnych – większość pracowników szkoły i znaczna 
część dzieci przygotowuje obchody, odbywają się też próby w auli UAM. Opieka świetlicowa dla klas 
1-3 będzie w tym dniu w godzinach od 7.30 do 15.00. 

Zaproszeni na mszę św. i galę są wszyscy uczniowie z rodzicami. Uczniów w tym dniu obowiązuje strój 
galowy. 

W auli uczniowie mają zarezerwowane miejsca siedzące w swoich zespołach klasowych razem z 
wychowawcami.  Dla wszystkich rodziców też są miejsca ale rodzice nie siedzą razem z uczniami.   

Natomiast na dzień 27.11.2015 na godz. 9.00 zaplanowane jest uroczyste otwarcie nowej siedziby 
naszej szkoły (wraz z oddaniem ostatniego dwukondygnacyjnego budynku do użytku). Udział wezmą 
wszyscy uczniowie i nauczyciele, zaproszone są władze miasta i kuratorium. Chętnych rodziców też 
zapraszamy. W tym dniu obowiązuje strój galowy. 



Dyrekcja składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i uczniom za ofiarność i pomoc w 
akcjach charytatywnych na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz 
uchodźców.   

Ad. 2.  Propozycja regulaminu konkursu tańca podczas Turnieju Mikołajkowego.  

Rada rodziców zaakceptowała zmianę dotycząca przebiegu Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego 
włączając w program turnieju sportową rywalizację drużyn cheerleaderek. Występy zgłoszonych 
zespołów będą oceniane wg oddzielnego regulaminu. Propozycja regulaminu jest załącznikiem do 
niniejszego sprawozdania. Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do regulaminu do 
przedstawicieli klas w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

 

Ad. 3.  

• Bardzo dużo ubrań i butów zostaje porzuconych w szatni najmłodszych klas (1 i 2) przy 
świetlicy. W ciągu 30 dni nazbierało się  ok. 300 litrów (może przeliczenie na objętość lepiej 
zobrazuje skalę problemu). Po większość rzeczy nikt się nie zgłosił w ciągu kolejnych 3 
tygodni. Prosimy, aby rodzice uczniów klas 1 i 2 szkoły podstawowej monitorowali na bieżąco 
stan garderoby swoich pociech. Rzeczy porzucone będą przenoszone w inne miejsce każdego 
ostatniego roboczego dnia miesiąca i po paru dniach „karencji” dla spóźnialskich oddawane 
do Kołaczkowa. Poza faktem, iż nie należy w taki sposób lekceważyć własnego mienia i  
generować bałaganu, szkoła nie ma miejsca na przechowywanie takich ilości rzeczy.   

• Szklana ściana znajdująca się na parterze u „wylotu” schodów (klatka schodowa od strony 
placu zabaw) zostanie oklejona i oznakowana w celu uniknięcia kolizji z szybą uczniów 
zbiegających z piętra na parter. Poważny wypadek jak dotąd się nie zdarzył ale lepiej 
dmuchać na zimne.  

• Zwrócono uwagę na nieprawidłową postawę uczniów szczególnie podczas pisania. Duża 
część naszych uczniów garbi się i nadmiernie pochyla na blatem biurka/stołu.  Zostaną 
zintensyfikowane działania mające na celu propagowanie prawidłowej postawy i zarazem 
profilaktykę wad postawy, nie tylko na specjalistycznych zajęciach (gimnastyka korekcyjna ) 
ale na co dzień. 

• Dekoracja szkoły. Przebudowa szkoły trwa i jeszcze nie zostały zainstalowane, zamontowane 
wszystkie przewidziane projektem elementy wystroju wnętrz. Szkoła nie będzie wyglądała aż 
tak surowo jak w tej chwili. Wrócimy też oczywiście do tradycji sezonowych i świątecznych 
dekoracji przygotowywanych przez panią Grażynę Bober. 

• Rodzice z klasy 1 zgłaszają, że nie zawsze wszystkie najmłodsze dzieci zdążą zjeść obiad przed 
rozpoczęciem kolejnych zajęć. Wyjaśniamy, że dzieci nie będą poganiane i mają czas, aby w 
spokoju zjeść obiad. Dzieci najmłodsze nie jedzą obiadu wyłącznie w przerwie 
międzylekcyjnej, więc czasu wydaje się być aż nadto. Natomiast warto nadmienić, że dzieci 
dużo rozmawiają podczas posiłków.  

• Poza klubikiem dla klas 4-6 jest też otwarta świetlica dla uczniów klas 4-6 codziennie w 
godzinach od 7.30 do 17.00. Klubik dla gimnazjalistów jest otwarty od 7.45. 
Jeśli mają Państwo zbędnie pufy, sofy i tym podobne siedziska przydadzą się do wyposażenia 
klubiku 4-6. 



• Termin Karnawałowego Balu Rady Rodziców został wyznaczony na 6 lutego 2016. Czekamy 
na propozycje tematu balu. 

Kolejne spotkanie rady rodziców: 8 grudnia 2015r. godz. 18.00   

 

      Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Agata Kowalewska 

   

   


