Notatka ze spotkania RR z Dyrekcją i p. Właścicielką w dniu 19.06.2017
Poruszone tematy i ustalenia:
1. Jak ostatecznie i oficjalnie ma być rozwiązana kwestia lekcji z native speakerem?
Na zebraniu dla rodziców klas V i VI dowiedzieliśmy się, że zrezygnowano z nativa
na rzecz lekcji z anglistą, ale ma nie być podziału na grupy. Czy to jest ostateczna
decyzja i kiedy zostanie ogłoszona wszystkim rodzicom?
Native speaker w przyszłym roku nie będzie zatrudniony na stałe. Piątą godzinę
angielskiego przejmą z powrotem angliści. Żeby jednak nie tracić całkiem kontaktu z
ludźmi anglojęzycznymi Szkoła jest gotowa organizować cykliczne przyjazdy takich
gości. Szczegóły tej koncepcji nie są jeszcze znane.
RR prosi o poinformowanie rodziców jak tylko koncepcja zostanie ustalona.
2. Ostateczny skład nauczycieli na przyszły rok. Czy jest znany? Jeśli nie, to do kiedy
będzie podany? Kiedy szkoła powiadomi oficjalnie rodziców osobnym mailem (chyba
że lista jest znana to możemy ustalić inną formę).
P. Dyrektor wyjaśniła, że listę nowych osób mających uczyć w przyszłym roku już
posiada, ale z obawy przed nieprzewidzianymi zmianami, do sierpnia nie zamierza jej
podawać.
Dowiedzieliśmy się, że będzie zatrudniony kolejny anglista i matematyk oraz
nauczyciele fizyki i geografii.
3. Czy pani pedagog Wojtycza zostaje na kolejny rok szkolny?
Tak.
4. Wyposażenie sal - czy zostało uzupełnione o rzutniki zgodnie z obietnicą, ile i w
jakich salach będą dostępne?
Do 14.06.17 w szkole ma być 6 rzutników. Po jednym do każdej klasy.
5. Biblioteka - remont jest zakończony, kiedy biblioteka zacznie faktycznie działać?
Pomieszczenie biblioteczne jest we władaniu Sołtysa. Po remoncie ma On zamiar
wstawić tam nowe meble. Dopiero po tym będzie można z powrotem urządzić
bibliotekę. Realnie rzecz oceniając – we wrześniu powinna już działać.
6. Nauczyciele w nauczaniu początkowym. Czy, w przypadku gdyby p. Żmudzińska
nie wróciła we wrześniu do pracy, jednak z korzyścią dla dzieci i nauczania nie
byłoby zatrudnić trzecią osobę jako nauczyciela kl. 1-3, zamiast przydzielać jednej
osobie 2 klasy?
Zasadniczo w roku szkolnym 2017/18 w klasach 1-3 będą uczyć 3 nauczyciele:
kl. 1 – p. Anna Wnuk
kl. 2 – p. Barbara Moskal
kl. 3 – p. Agata Żmudzińska

W przypadku, gdyby p. Żmudzińska pozostawała nadal na zwolnieniu,
wychowawstwo w kl. 3 przejęłaby p. Moskal, a na kolejne lata zatrudnionoby nowego
nauczyciela, tak aby było ich trzech.
7. Kto będzie/jest administratorem dziennika elektronicznego po odejściu p.
Kocurka?
P. Szczypczyk wspominała, że planuje uczynić odpowiedzialnym za DE osobę ze
szkoły i ma już w tym zakresie plany na przyszły rok, ponad to planuje zmienić
dziennik elektroniczny z Mobireg na Librus.
8. Jaka jest wiedza n/t ile dzieci zostaje, a ile planuje zmienić szkołę? Czy są takie
informacje?
W dniu spotkania oficjalnie zgłoszonych jest 7 dzieci i są informacje o rodzicach
rozważających zmianę szkoły po 6 klasie. Jest też info o 1 osobie, która
prawdopodobnie dojdzie do obecnej klasy 3.
9. Organizacja świetlicy - rodzice na zebraniu klasy II zgłaszali, że jest taki moment ok 1-1,5 godziny, kiedy świetlica jest przepełniona i przydałoby się wsparcie. Pani
Dyrektor obiecała, że zwróci uwagę jakie godziny wymagają wsparcia i jak to
poprawić - może podział, tak aby część dzieci była na górze w szkole? Może podział
klasy I-III i IV – VII?
Dyrekcja planuje podział na dzieci starsze i młodsze. Starsi mieliby do dyspozycji
klasy w szkole na górze i możliwość odrabiania lekkcji, czytania, oglądania filmów
oraz czas na gry, rozmowy itp.
10. Padła propozycja organizacji busa powrotnego o ustalonej godzinie, co mogłoby
pomóc w rozładowaniu świetlicy/skróceniu czasu pracy nauczycieli, nawet pod
rozwagę można wziąć odpłatnego busa. Pani Właściciel uznała, że pomysł jest wart
rozważenia i podejmie działania aby na początku roku przeanalizować ile osób
byłoby zainteresowanych.
11. Projekty rozbudowy szkoły - miały być gotowe na koniec kwietnia. Na ostatnim zebraniu
ogólnym (30 maja) nie było nowych informacji. Czy Szkoła jest zorientowana w sytuacji?

Gmina poinformowała, że wybrano jedną z trzech koncepcji rozbudowy, do której są
aktualnie wnoszone poprawki i uwagi. Projekt ma objąć 5 sal lekcyjnych, szatnie,
świetlicę, jadalnię i bibliotekę – ok. 1000 m2. W październiku ma się zakończyć
kompletowanie dokumentów. Za 2 lata pomieszczenia powinny być oddane do
użytku. Wstępnie koszt takiej rozbudowy został ustalony na 3.800.000 zł (czyli znacznie powyżej
pierwotnych założeń). Mimo to projekt nie uwzględnia Sali gimnastycznej, ale uwzględnia
infrastrukturę (szatnie). Pani Szczypczyk nie widziała jeszcze tych planów.

12. Notoryczny problem z czystością boiska (kosz jest wywracany). Na placu zabaw
w altance i koło niej często są szkła.

Z placu zabaw mają prawo korzystać mieszkańcy Zelkowa. Niestety często zostaje
na nim szkło. Pracownik szkoły codziennie rano sprawdza stan placu i w razie
potrzeby sprząta.
13. Pani Psycholog ma bardzo mało czasu na szkołę - 1 godzinę tygodniowo. To nie
daje możliwości pracy z dziećmi dyslektycznymi.
Z dziećmi dyslektycznymi mogą pracować również pedagog i poloniści, w ramach
zajęć ZDW. W przyszłym roku p. Pedagog, która posiada uprawnienia do
prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie będzie miała w grafiku
wyjazdów na basen, zato poświęci więcej czasu na pracę w szkole.
14. Czy można w przyszłym roku w planie lekcji ustalić 2 godz. plastyki pod rząd, np.
na zmianę z muzyką (w jednym tygodniu plastyka, w drugim muzyka). P. Ewelina
Ryś skarży się, że 45 min. to za mało na realizację tematu. I rzeczywiście wiele prac
dzieci muszą kończyć w domu, a klasa zostaje nieposprzątana, bo już następna
lekcja się zaczyna.
Niestety, wg. Informacji od Pani Dyrektor, istnieje ministerialny zakaz łączenia godzin z jednego
przedmiotu w bloki. Kuratorium nie dopuszcza odstępstw od tej zasady dla plastyki, a Sanepid to
kontroluje.
15. W szkole przeprowadzono diagnozę wyników nauczania z przedmiotów wiodących (j.pol.,
matematyka, przyroda, angielski, historia) w klasach od 4-6. Wg. Informacji od Pani Dyrektor wyniki
diagnozy wypadły dobrze i bardzo dobrze. RR poprosiła o przekazanie informacji o wynikach
rodzicom i ustalono, że nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpiszą wyniki poszczególnym
uczniom do dzienniczków lub ewentualnie zeszytów przedmiotowych.
16. W przyszłym roku sprzątaniem szkoły nie będzie zajmować się firma, ale osoba zatrudniona przez
Szkołę. W zasadzie będzie to powrót do systemu sprawdzającego się bardzo dobrze w poprzednich
latach.
17. Pani Szczypczyk potwierdziła, że założona przez Słoneczne Wzgórze Fundacja złożyła 3 aplikacje w
celu pozyskania funduszy dla Szkoły i czeka na ogłoszenie wyników.
18. Pani Moskal ma w planach więcej spotkań i rozmów z uczniami w nowym roku szkolnym,
mających na celu rozpoznanie potrzeb dzieci w kontekście tego co im doskwiera, co się podoba a co
nie w szkole, tak aby bardziej poczuły się u siebie, ale również odpowiedzialne. Pani Dyrektor z kolei
podkreśliła, że hasłem przewodnim dla niej i nauczycieli na przyszły rok są dydaktyka i dyscyplina.
19. Na wrzesień, idąc za sugestią RR, zaplanowano zorganizowanie pikniku szkolnego, w który
włączone będą oprócz nauczycieli, i dzieci, i rodzice. RR przygotuje w tej sprawie maila jeszcze przed
końcem tego roku szkolnego z pomysłami do rodziców w celu zaangażowania społeczności szkolnej w
to wydarzenie.
-

