Notatka ze spotkania przedstawicieli RR NSP w Zelkowie z panią Janiną Wilkosz, Dyrektorem GZEASu.
Zabierzów, 08.06.2016 r.
1. Przedstawienie się pani Janinie Wilkosz jako przedstawiciele Rady Rodziców w NSP w Zelkowie.
Pani Wilkosz od razu zapytała na jakiej podstawie istnieje RR, bo w Satucie Szkoły nie ma nic na temat
funkcjonowania RR, a w szkołach niepublicznych nie ma takiego obowiązku.
Koniecznie trzeba dostarczyć do GZEASu Statut NSP w Zelkowie z wprowadzoną zmianą na temat powoływania RR.
2. Stypendia dla najlepszych uczniów.
W gminie trwa od 2010 roku program stypendialny, który jest cały czas aktualny i obejmuje wszystkie szkoły tzn.
publiczne i niepubliczne na terenie gminy Zaierzów oraz mieszkańców (uczniów) gminy uczacych się w pacówkach
poza gminą. Wysokość tych stypendiów to stawki:
- kl. IV-VI 30 zł na miesiąc
- w gimnazjach - 60 zł/ miesięcznie
- szkoły ponadgimnazjalne - 90 zł/ miesięcznie
- uczelnie wyższe 120zł/ miesięcznie
Stypendia są przyznawane 5% uczniów ze wszystkich poziomów i szkół. Dyrektor szkoły przesyła listę uczniów z
najepszymi wynikami w nauce, a już w samym GZEASie na podatwie średniej ocen są kwalifikowane osoby, którym
przyznaje się stypendia.
Pani Wilkosz powiedziała że te 5% to około 35 osób z całej gminy.
3. Programy profilaktyczne.
Z Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych szkoła może otrzymać pewne niewielkie środki
na dziecko (w tym roku kalendarzowym ta kwota wyniosła 5 zł na dziecko; nasza szkoła miała przyznane 490 zł) do
wykorzystania na jakieś działania związane z profilaktyką (warsztaty, zajęcia).
Z informacji od pani dyrektor Marii Czekaj wiemy, że ta kwota do tej pory była wydatkowana (na początku każdego
roku szkolnego) zwykle na materiały/ wyposażenie dla dzieci, z których korzystały na świetlicy. W tym roku
kalendarzowym przyznana kwota nie była jeszcze wykorzystana.

4. Zebrania z dyrektorami szkół w GZEASie.
Pani Wilkosz organizuje raz w miesiącu przez cały rok szkolny zebrania, na które zaprasza wszystkich dyrektorów
szkół - takie spotkania mają charakter szkoleniowy (zmiany przepisów w prawie oświatowym) ale też informacyjny (co
sie dzieje w gminie i co ma się wydarzyć w ramach wydarzeń kulturalno-oświatowych, do których udziału są
zapraszane szkoły i dzieci).
5. Podpowiedzi, które uzyskaliśmy od pani Wilkosz, jak pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na działania
wychowawcze w naszej szkole.
- "wspieramy sąsiadów" grant lotniska w Balicach raz do roku;
- raz do roku grant w gminie - bliższe informacje u pani Małgorzaty Tomczyk z wydziału promocji;
- kontakt do pani Kuśtrowskiej - nauczycielki z Zespołu Szkół w Rząsce (od niedawna działa tam stowarzyszenie
nauczycieli i rodziców, któremu ona przewodniczy); pani Wilkosz powiedziała, że można podpytać jak sobie radzą i z
jakimi innymi stowarzyszeniami współpracują by pozyskać dodatkowe pieniądze;
- Fundacja na rzecz ochrony środowiska w Bolechowicach – kontakt pan Stanek
6. Zmiany organizacyjne zapowiadane na 27 czerwca.
Pani Wilkosz opowiadała o propozycjach zmian i spotkaniach z panią Minister Oświaty.
Propozycje z ministerstwa są następujące:
- model 4x4 - 4 lata przedszkola, 4 lata podstawówki, 4 lata gimnazjum, 4 lata szkoły średniej (5 lat technikum)

- 6 lat szkoła podstawowa, 2 lata gimnazjum, 4/5 lat szkoła średnia;
- 8 lat podstawówka i 4/5 lat szkoła średnia.
Dopiero 27 czerwca coś będzie wiadomo, który z modeli edukacji zostanie wybrany.
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