
Spotkanie 02.10.2015

Dyr. Sebastian Krawczyk

Daria Byczek – Wolska
Dorota Baranowska
Hanna Żukowska

1. Rachunek bankowy dla  rady rodziców w celu  zbierania  składek -  koszty i  dostęp  –  ze
względu,  że  wpłaty  na  subkonto  nie  stanowiłyby  środków  należących  do  podmiotu
prowadzącego szkołę, konto rady rodziców nie może funkcjonować jako subkonto szkoły.

2. Brak dyżurów nauczycieli  w czasie  przerw oraz w szatniach.  Kwestia  do ewaluacji.  Po
spotkaniu  została  przeprowadzona  wizja  lokalna,  w  trakcie  przerwy  na  drugim  pietrze
(poziom czerwony), w trakcie której stwierdzono brak nauczycieli na korytarzach szkoły,
wyjątek  stanowiła  jedna  osoba  stojąca  przy  oknie  na  jednym  z  korytarzy,  jednak  nie
posiadamy informacji czy był to nauczyciel czy rodzic. 

3. Problem z odbiorem dzieci ze świetlicy. Rodzice nie wiedzą, w której sali jest dziecko. -
nauczyciel ma prawo w celu zmniejszenia liczby dzieci przebywających na auli do zabrania
grupy dzieci i przejścia z nimi do sali lekcyjnej – informacja o tym fakcie jest udostępniana
przez nauczyciela na świetlicy (Auli).

4. Nauczyciel nie pojawił się na zastępstwie – w klasach 0-2 nauczyciele przekazują sobie
klasy, więc taki fakt zostanie zgłoszony przez nauczyciela, w przypadku klas 3-6 – klasa
czeka  pod  salą,  gospodarz  klasy  sprawdza  na  tablicy  zastępstw  kto  ma  zastępstwo  i
informuje  o  braku  nauczyciela  Dyrektora  ds  pedagogicznych.  Tablice  zastępstw  –  na
parterze  kolo  wejścia  -  biblioteki,  obok  gabinetu  dyr.  Chachulskiej,  w  pokoju
nauczycielskim. 
Pojawił się problem z odczytywaniem z listy zastępstw zmiany przedmiotu versus zmiana
sali – opis „świetlica” w ramach przedmiotu uczniowie interpretują jako zajęcia na świetlicy
nie uwzględniając uwag w kolumnie „sala szkolna” 

5. Kwestie kadrowe:
- nauczyciel wspomagający dla klasy 4D – od 19.10, nauczyciele wspomagający zatrudniani
w miarę składania przez rodziców orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
- zatrudnieni nauczyciele na zastępstwo.

6. Zajęcia dodatkowe - 
-  oddziały  przedszkolne  –  w  ciągu  tygodnia  5-9.10  nauczyciele  oddziałów  0  maja
przedstawić propozycje zajęć i grafik zajęć. Zajęcia będą się odbywały w ramach świetlicy,
będą dostępne dla dzieci nie zapisanych na świetlicę.
- dla klas 4-6 zajęcia dodatkowe rozpoczną się od 5.10. Zajęcia dodatkowe są uwzględnione
dla każdego ucznia w dzienniku Librus (powinna być widoczna obecność lub jej brak na
zajęciach). Po miesiącu przewidywana jest ewaluacja zajęć dodatkowych.
-  dla  klas  1-3  zajęcia  dodatkowe  rozpoczną  się  w  późniejszym  terminie  –  informacja
zostanie  podana  na  stronach  szkoły.  Na  stronach  szkoły  zostanie  również  udostępniona
informacja o zwiększeniu liczby zajęć ruchowych dla klas II-ich.
- ewentualne zapisy na kolejne zajęcia dodatkowe – kwestia do rozważenia i zaplanowania
procedury

7. W jaki sposób uczniowie i rodzice mogą uzyskać dostęp do boisk szkolnych po zajęciach w
szkole? 
Boiska zostaną udostępnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00 z
wyjątkiem godzin udostępnionych odpłatnie podmiotom komercyjnym. Otwarcie boisk w
soboty i niedziele leży w gestii Rady Dzielnicy. Szkoła wystosowała w tej kwestii pismo do



Zarządu Rady Dzielnicy.
8. Dostęp do Librusa – w trakcie generowania kodów i ich udostępniania rodzicom.
9. Prośba o udostępnienie harmonogramu godzin obiadów.
10. Prośba o udostępnienie w planie zajęć podglądu planu według sal lekcyjnych – nie zostanie

udostępniony.
11. Pismo  klasy  2i  w  sprawie  doposażenia  sali  –  odpowiedź  została  udzielona  jednemu  z

rodziców. 
12. Metodyka  prowadzenia  zajęć  edukacji  wczesnoszkolnej  –  propozycja  ze  strony  rodzica

przeprowadzenia wykładu przez wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego.


