Notatka ze spotkania rady Rodziców z dyrekcją szkoły. 8.03.2018
1. Poruszono kwestię wolontariatu. Wolontariat prowadzony w szkole i uczestnictwo w nim uczniów
może dać tym uczniom dodatkowe punkty pomocne w dostaniu się do szkoły średniej. Jedną z form
takiego wolontariatu może być np. czytanie przedszkolakom książek.
Sprawę ma dokładniej zbadać Dyrekcja szkoły.
2. Omówiono program wyjazdu na zieloną szkołę. Wyjazd ma odbyć się w czerwcu do miejscowości
Lądek-Zdrój.
3. Poruszono kwestię korzystania ze smartfonów podczas lekcji języka angielskiego. Smartfony
używane są do nauki przy pomocy aplikacji kahoot. Ustalono, że korzystanie z telefonów będzie
odbywać się raz na dwa tygodnie przez 25 minut.
4. Najmłodsze klasy, wzorem klasy czwartej, od nowego roku szkolnego mają stać klasami o profilu
sportowym. Nie ma na razie nazwiska nowego trenera i nauczyciela. Trwa poszukiwanie klubu
sportowego, który mógłby objąć te klasy patronatem. Zajęcia mają się odbywać w formie zabawy gimnastyka, piłka nożna. Profil sportowy ma być prowadzony do klasy szóstej włącznie.
5. Klasy 7 i 8 mają się stać klasami dwujęzycznymi. Jednym z przedmiotów nauczanym po angielsku
ma stać się historia. Uczyć tego przedmiotu ma pan Mateusz Mirek. Nie ma jeszcze decyzji jaki inny
przedmiot będzie wykładany po angielsku. Jest to uzależnione od znalezienia odpowiedniego
nauczyciela. Klasy siódme i ósme nie będą już klasami sportowymi.
6. Od nowego roku szkolnego klasy siódme i ósme będą raz w tygodniu zaczynać lekcje o godzinie
7:10. Pozostałe klasy rozpoczynać będą pierwsze lekcje o godzinie 8:00 zamiast 8:30 jak do tej pory.
7. Dyrekcja szkoły ma sprawdzić jakość obiadów, na które skarżą się niektóre dzieci.
8. Poruszona została też kwestia organizacji kolejnego pikniku szkolnego. Sporą częścią pikniku mają
stanowić zabawy sportowe i językowe. Piknik wstępnie planowany jest w czerwcu po zielonej szkole.
9. Dyrekcja szkoły ma zamiar wystąpić do władz powiatu o dofinansowanie turnieju sportowego,
który miałby się odbyć w naszej szkole.
10. Poruszono kwestię zgłaszania nieobecności i naliczania w bieżącym dniu. Chodzi o to, że często
dopiero rano widać, że dziecko jest chore i nie może pójść do szkoły. Zapytaliśmy więc czy jest
możliwość, by zgłaszać taką nieobecność i rezygnację z posiłków w danym dniu do godz. 8.00.
– Dyrekcja odpowiedziała jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości.
10. Rozmawialiśmy o zastępstwach na lekcji pod nieobecność nauczyciela. Zamiast filmu typu
"Avatar", zapełniacza czasu, można by przygotować zestaw filmów popularno - naukowych,
edukacyjnych, pod określonymi linkami w Internecie lub na płytach DVD, by wiedzieć z czego można
skorzystać w razie konieczności z korzyścią dla dzieci. Być może jacyś rodzice mogliby uzupełnić
taką biblioteczkę posiadanymi przez siebie filmami. – Dyrekcja zainteresowała się pomysłem i
zgodziła na przygotowanie takiej „bazy materiałów” na zastępstwa.

11. Dbanie o porządek w szatniach i na korytarzach, gdzie często unosi się brzydki zapach. Pod
szafkami często widać brud. Czy jest zatrudniona firma sprzątająca w szkole? – Sprzątaniem zajmują
się osoby zatrudnione przez Właścicieli. Sytuacja jest pod kontrolą.
12. Problem ze sklepikiem, w którym dzieci kupują często jedzenie w porze przed śniadaniem.
Efektem tego jest brak zjedzonego śniadania zamówionego w szkole lub przyniesionego z domu. To
powoduje złe nawyki żywieniowe. – Dyrekcja wysunęła pomys, aby sklepik w porze przed
śniadaniem był zamykany.
13. Zajęcia dodatkowe w nowym roku szkolnym nie mogą zachodzić na lekcje naszych dzieci. –
Dyrekcja zapowiada podanie planu wszystkich zajęć w pierwszym tygodniu września 2018r.

