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1. Rachunek  bankowy  dla  rady  rodziców  w  celu  zbierania  składek  -  koszty  i  dostęp  –
przełożone na kolejne spotkanie.

2. Dostęp do strony w celu publikacji informacji z rady rodziców – utworzona zakładka Rada
Rodziców na stronie szkoły pod "O Szkole".

3. Ubezpieczenie  NNW  uczniów  –  ogłoszenie  na  stronach  szkoły  (pojawiło  się  27.09),
papierowe wersje polis dostępne będą dla zainteresowanych rodziców w sekretariacie. 

4. Zajęcia  dodatkowe  versus  plan  od  28.09  –  zgodnie  z  informacją  uzyskana  od  Dyr.
Krawczyka  zajęcia  dodatkowe  są  dostosowane  do  planu,  który  zostanie  opublikowany
28.09.  Obecnie wiemy,  że nie  są i  cześć uczniów poszczególnych klas  nie  będzie  mogła
uczestniczyć w zadeklarowanych zajęciach dodatkowych.

5. Basen  –  zgłoszone  problemy w klasach  młodszych  przez  rodziców,  którzy  pomagali  w
przebieraniu dzieci.

Rozważana  opcja  rozpoczynania  zajęć  na  basenie  od  klasy  2-giej,  ze  względu  na  problemy z
przebieraniem się 1-klasistów.
Propozycja  rozwiązania  dla  dzieci  młodszych,  klasy  IV  –  VI  nie  zgłaszały  problemów  po
pierwszym tygodniu funkcjonowania basenu:
a) 2 godziny basenu pod rząd przez 1 semestr dla połowy klas, brak basenu w drugim semestrze dla
tych klas – pobyt w wodzie 60 min – zbyt długi dla klas młodszych
b) 1 godzina basenu + przerwa na godzinie następnej – brakuje szatni, w których dzieci mogłyby się
przebierać
c) 1 godzina basenu + zajęcia inne niż języki obce, informatyka, suszenie i przebranie kosztem
części kolejnych zajęć.
Należy szukać optymalnego rozwiązania. Ewentualna zmiana planu od 1.11.
Basen według Dyrektorów jest  basenem rekreacyjnym,  nie  przystosowanym do potrzeb szkoły.
Brakuje 2 szatni, które umożliwiłyby przebranie się 4 klas i wymianę klas nie w drzwiach szkoła –
basen, ale szatnia – niecki basenowe.

6. Zajęcia dodatkowe – 3 grupy zajęć:
1)  zajęcia  dodatkowe  i  dodatkowe  godziny  w  planie  nauczania  ponad  wymagane  zgodnie  z
rozporządzeniem MEN – klasy 1-3 – j. angielski, edukacja kreatywna, edukacja globalna, drugi
język, klasy 4-6 – drugi język, edukacja kreatywna, matematyka (obejmuje przygotowanie do testu
6-klasisty).
2) koła zainteresowań – rekrutacja – do wyboru 2 z zaoferowanej listy, w przypadku braku zajęć w
ofercie,  Dyrektorzy proszą o dopisanie  do wniosku lub napisanie  wniosku o utworzenie  takich
zajęć.
3)  Zajęcia  wyrównawcze  –  nauczyciele  do  końca  października  zidentyfikują  uczniów
wymagających takiej pomocy
4)  Gimnastyka  korekcyjna  –  należy  napisać  wniosek  o  utworzenie  takich  zajęć  i  wraz  z
zaświadczeniem od lekarza złożyć w sekretariacie.

7. Ilu nauczycieli brakuje? Do kiedy zostaną zatrudnieni? Na 24.09.2015 brakuje nauczyciela j.
angielskiego – ma podjąć pracę od 1.10, nauczyciela matematyki – cześć klas I-szych ma
zajęcia komputerowe z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, przewidywana zmiana od
1.11, po zatrudnieniu nauczyciela matematyki, nauczycieli wspomagających – zatrudniani



od 1.10. Duża absencja nauczycieli ze względu na choroby. 
8. Program wychowawczy i program profilaktyki zdaniem Dyr. Krawczyka są ustalone na 3-

lata. Możemy je ewaluować.
9. Przesiewowe  badanie  logopedyczne  –  przebadano  całość  klas  0  –  u  60%  dzieci

zdiagnozowano problemy, klasy 1 – maja zostać zdiagnozowane do piątku 25.09.

Tematy nie poruszone na spotkaniu:
10. Zajęcia dodatkowe – klasy 0.
11. W jaki sposób uczniowie i rodzice mogą uzyskać dostęp do boisk szkolnych po zajęciach w

szkole?
12. Prośba  o  informowanie  na  stronach  szkoły  o  fakcie  dokonania  zmian  w  planie.  -

poinformowali 26.09 o zmianie planu od 28.09.
13. Prośba,  aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w salach dostosowanych do prowadzenia

zajęć dydaktycznych, czyli nie w stołówce, świetlicy czy czytelni (klasa 1G ma znaczącą
liczbę zajęć edukacji wczesnoszkolnej na świetlicy) – Czy któraś klasa ma zgodnie z planem
zajęcia dydaktyczne na świetlicy lub w czytelni lub w stołówce? 

14. Do kiedy uczniom klas III-VI zostaną udostępnione kluczyki do szafek w szatni. - w trakcie
udostępniania.

15. Prośba o uczulenie nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach 1-3 (zwłaszcza zastępstwa)
o zapewnienie dzieciom możliwości higienicznego spożywania posiłków – ustalona przerwa
śniadaniowa – jedna z klas 1 16.09 jadła śniadanie o 11.30 na podłodze na korytarzu.

16. Prośba o zaproszenie przedstawiciela Dyrekcji na następne zebranie.
17. Dlaczego  nauczyciele  mają  zajęcia  równocześnie  w  2  klasach  –  chodzi  głównie  o

zastępstwa.
18. Dostęp dla rodziców nowych uczniów do Librusa - kiedy otrzymają dostęp.
19. Informacja  o  zmianach  sal  koło  sekretariatu  na  parterze  –  jest  na  tablicy  pomiędzy

bramkami.
20. Prosimy o udostępnienie harmonogramu obiadów dla całej szkoły.
21. Prośba o udostępnienie w planie zajęć podglądu planu według sal lekcyjnych.
22. Zmiany w planie:

-  klasa 6B prosi o przeniesienie części zajęć z matematyki na wcześniejsze godziny z 7 i 8 godziny
lekcyjnej,
-  Klasa 4d chciałaby, aby cześć zajęć z języków obcych odbywała się w sali A2.8

23. Prosimy o udostępnienie harmonogramu obiadów dla całej szkoły.


