NOTATKA ZE SPOTKANIA RR Z PRZEDSTAWICIELAMI SZKOŁY NSP ZELKÓW
DATA: 27.09.2016 i 04.10.2016
Obecni:
Katarzyna Szczypczyk
Jolanta Kasperczyk
Barbara Moskal
Bartłomiej Kocurek
Rada Rodziców w pełnym składzie

Omawiane tematy i ustalenia:
1. Ustalono iż mail szkolny: szkola@slonecznewzgorze.pl jest skrzynką kontaktową, na którą rodzice
mogą pisać różne informacje np.: o nieobecność dziecka, odmówienie posiłków/ lub ich domówienie
w danym dniu, itd.;
Ten mail jest czytany przez - panią Dyrektor i panią Szczypczyk; wysłanie informacji na tego maila
zastępuje zgłoszenie telefoniczne;
Pani Dyrektor po otrzymaniu od RR maili rodziców z poszczególnych klas (wysłane już przez
przedstawicieli RR) sformułuje i roześle do wszystkich informację na w/w temat.
2. Na stronie szkoły będzie zamieszczony ten mail: szkola@slonecznewzgorze.pl - opisany jako kanał
do komunikacji rodzice- szkoła
3. Dziennik elektroniczny – na naszą prośbę został zaprezentowany RR dziennik elektroniczny
wybrany przez NSP Zelków. Można go obejrzeć na stronie: MobiReg e-dziennik
a). Dziennik jest/będzie dostępny w wersji podstawowej (bezpłatnej) i rozszerzonej (płatnej). W
pierwszej dostępne są następujące funkcjonalności generowane jakie osobne strony pdf (co wydaje
się nieco niewygodne):
- oceny z poszczególnych przedmiotów (każdy przedmiot generowany jako osobny pdf)
- obecności (tygodniowo)
- pochwały i uwagi
- komunikacja – rodzic, po zalogowaniu się do dziennika widzi, że dostał wiadomość od szkoły (może
dotyczyć braku lekcji, zastępstw, uwag itd.). Rodzic może na taką informację odpowiedzieć do
adresata i innych osób znajdujących się na liście dziennika. Istnieje też wersja dziennika dla dzieci.
Wersja płatna jest dużo bardziej rozbudowana i przyjazna w obsłudze, daje więcej możliwości – z
info od P. Kocurka decyzję co do wyboru wersji płatnej każdy rodzic może podjąć indywidualnie,
zaprezentowana nam opłata to kwota 35 zł rocznie. Są jeszcze wersje mobilne, powiadomienia na
komórkę, itd., każda płatna dodatkowo.
b). zostajemy przy umowie, że rodzice otrzymają dostęp do Dziennika jak najszybciej (nie jak
pierwotnie zakładano w II semestrze). Prosimy o dołożenie wszelkich starań aby rodzice otrzymali
taki dostęp od początku listopada.
c). Ustalono, że jeśli chodzi o komunikację telefoniczną szkoła-sekretariat, to najlepszym
rozwiązaniem będzie zamontowanie 1 aparatu telefonicznego w pokoju nauczycielskim, który będzie
obsługiwany jako linia wewnętrzna przez sekretariat. Rodzice zgłaszają również trudności w
dodzwonieniu się szkoły na numer 12 283 09 23, który jest również numerem kontaktowym
przedszkola. Szkoła zajmie się zarówno tematem odciążenia tej linii jak i montażem telefonu w
pokoju nauczycielskim i gabinecie Pani Dyrektor.
4. strona szkoły www.słonecznewzgorze.pl

nadal brak:
- informacji o mailu do kontaktu dla rodziców;
- kadry nauczycielskiej, dyrektora, menadżera, właściciela;
Na stronie jest chaos jeśli chodzi o zakładki do otwierania - w aktualnościach jest dosłownie wszystko
(aktualne informacje oraz dowozy, obiady, cennik zajęć dodatkowych, plan lekcji, w planie zajęć
szachowych podane są imiona i nazwiska dzieci?);
Pani Dyrektor obiecała na spotkaniu poprzednim i kontynuacyjnym, że zajmie się stroną i będzie
naciskać pana który ją administruje, żeby poprawiał jej wygląd i funkcjonalność według jej
wskazówek.
Na stronie jest link do rady rodziców www.radarodzicowzelkow.pl uaktualniany dzięki uprzejmości P.
Piotra Cywickiego. Dziękujemy szkole i P. Piotrowi.
5. Prośba o przesunięcie dowozu porannego o 1 przystanek dalej na skrzyżowanie ulic:
Skotnickiej/Jurajskiej i Siedliski - pani Dyrektor zobowiązała się zapytać przewoźnika "Wójcik" czy jest
taka możliwość.
6. Na prośbę rodziców Menu obiadowe "drób"zostałe sprawdzone przez Magdę Wierzbowską we
wrześniu - kurczaka nie ma przesadnie dużo w menu, żeby podejmować tu jakieś kroki
interwencyjne.
7. dzwonek szkolny - dzwoni o właściwych porach :)
8. zmiana podziału godzin dla kl. V i VI - przesunięcie tenisa na inny dzień - nowy plan jest w trakcie
ustaleń, już prawie gotowy; godziny z w-fu i tenisa będą się odbywały w dwóch różnych dniach w
tygodniu a nie jak do tej pory we wtorki;
9. Lista najlepszych uczniów (z najwyższą średnią ocen) została wysłana do Gzeasu przez panią
Dyrektor w celu kwalifikacji do gminnego stypendium. 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 najlepszymi 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.
Szkoła otrzyma informację jeśli któryś z uczniów zakwalifikuje się do programu stypendialnego.
10. Zgodnie z info od P. Dyrektor środki z GOPSU na rok 2016 mają być przeznaczone na pomoce i
materiały do świetlicy
11. Odrabianie lekcji w ramach świetlicy - pani Dyrektor ma porozmawiać z paniami ze świetlicy, żeby
dzieci, które chcą odrabiać zadania i się uczyć wychodziły z jedną z pań do sali na piętrze i tam
pracowały (dzieci się skarżą, że w świetlicy w części ze stolikami, nie ma miejsca dla nich, ze głośno
itp.)

12. Sprawa grantów i ich pozyskania w gminie przez uprawniony do tego organ - właściciele zakładają
Fundację - w tej chwili czekają na wpis do KRSu; to kwestia czasu 1-3 miesięcy. Po zamknięciu
rejestracji będzie możliwość startowania z różnych programów o dodatkowe fundusze dla szkoły.
RR prosi informowanie na bieżąco o postępach
13. wentylacja świetlicy - pani Katarzyna ma zapytać (sugestia, żeby na piśmie) poprosić w gminie,
żeby poprawiła wentylację tego pomieszczenia; jak napisze takie pismo możemy się podpisać jako
RR;
14. wyjazd dzieci z kl. IV na basen - pani Dyrektor ma wysłać informację mailową do rodziców że
wyjazd na basen w czwartek jest o godzinie 7.50 nie jak dotychczas 7.40.
15. Zastępstwa - wyjaśnienie przez panią Dyrektor, że zatrudnienie nauczyciela w zastępstwie może
nastąpić w przypadku choroby właściwego nauczyciela, która trwa dłużej niż miesiąc; w sytuacji
nieobecności nauczyciela krótszej niż miesiąc, nie może zatrudnić kogoś na zastępstwo. Tłumaczenie,
że w przypadku pani od matematyki nadrobienie materiału w jakiś innych dodatkowych godzinach,
jest kłopotem, bo jest tylko w wybrane dni w szkole i ma pełny grafik i nawet jak nie ma jakiegoś
innego nauczyciela, to nie może dać tych godzin zastępstwa tej pani, bo jej fizycznie nie ma w szkole;
W wypadku tej konkretnej nieobecności pani od matematyki - dzieci zaczęły realizować program pod
koniec drugiego tygodnia według jej wskazówek, materiałów dzięki wolontariatowi pani Kubicy.
Inne tematy podczas rozmów:
16. korzystanie z boiska należącego do wsi: ustalenie jakiś reguł/zasad korzystania z boiska (np. że do
godz. 18 z boiska korzystają dzieci szkolne i prosi się mieszkańców o niezajmowanie tego terenu w
tych godzinach ). W tej kwestii decyzje może podjąć Sołtys Zelkowa.
16 a) sugestia RR aby założyć atrapę kamery i dużą tablicę informacyjną "obiekt jest monitorowany"
do odstraszenia części "niechcianych/ niekulturalnych" użytkowników tego terenu.
17. Dyrekcja zgłosiła problemy z korzystania z łazienek przez dzieci. Ustalono iż rodzice porozmawiają
z dziećmi o zachowaniu się w łazienkach w czasie przerw i nie tylko (mail z RR do wszystkich
rodziców); prośba ze strony szkoły, bo rozmowy przeprowadzane przez nauczycieli z dziećmi nie
przynoszą oczekiwanych skutków; zamieszczenie w mailu informacji- jeśli sytuacja z łazienkami się nie
poprawi to w ramach prac społecznych dzieci będą miały dyżury sprzątania łazienek.
18. Harcerstwo w naszej szkole. Rodzice klasy II zaproponowali aby wprowadzić harcerstwo. P. Gajda,
skontaktowała się z zabierzowskim hufcem ZHP i czeka na informację czy ktoś stamtąd mógłby
prowadzić zbiórki u nas.
Wymagane: zgody (RR popiera); salę, w której odbywałyby się zbiórki i ewentualny dozór nauczyciela
gdyby harcerz opiekun był niepełnoletni. W ostatnim punkcie podobno wymagana jest tylko
obecność nauczyciela (np. świetlicowego) na terenie szkoły, nie na samej zbiórce.
Pani Dyrektor poparła inicjatywę i ma odpowiedzieć jak by to mogło być zorganizowane.
19. Wspólna inicjatywa RR i właściciela szkoły w celu jej rozbudowy:
19 a). Pani Szczypczyk rozważa czy fundacja którą zakłada, może zostać organem prowadzącym
szkołę, wg. właścicielki ta zmiana dałaby zwolnienie z czynszu, gdyż fundacja jest automatycznie
zwolniona
19 b). Pani Szczypczyk została poproszona o policzenie ile w szkole jest dzieci z Zelkowa, a ile z
Bolechowic i ewentualnie innych miejscowości (statystyki potrzebne do ewentualnych rozmów w
gminie).

19 c). Pan B. Koczurek przygotuje pisemne zaproszenie do pana Jerzego Cywickiego (z Komisji
Edukacji UG Zabierzów) na spotkanie w szkole - rozmowa o możliwości rozbudowy szkoły, jak to
zrobić, jak przekonać gminę i kogo w gminie?
19 d). Pan B. Koczurek sugerował aby RR lobbowała za przegłosowaniem Zelkowa w konkursie
rewitalizacji - przekonywanie radnych i chodzenie na różne spotkania w gminie; w grudniu ma być
głosowanie. Zdaniem RR w pierwszej kolejności jest sens spotkać się z panem J. Cywickim. Może po
tej rozmowie coś się rozjaśni w tym temacie.
19 e). Pani Dyrektor sugeruje umówienie spotkania z panią Kurator (Barbarą Nowak), wg. P. Kocurka
kurator ma obecnie większe uprawnienia. Pani Nowak ponoć wyraziła opinię, że nie chce aby dzieci w
Małopolsce chodziły do szkoły na zmiany. Pan Kocurek upatruje tu szansę.
19 f). Sprawa obniżenia czynszu pozostaje w zawieszeniu - jeśli pani K. Szczypczyk zdecyduje, że chce
by fundacja była organem prowadzącym szkołę, to może starać się o zwolnienie z czynszu (pytanie
czy gmina się zgodzi na zmianę organu prowadzącego szkołę?; gdyby nie wyraziła zgody i utrudniała
wtedy można uruchomić siły aby ten czynsz obniżyć).

