
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 7 maja 2019 

Porządek obrad: 

1. Komunikaty Dyrekcji Szkoły 

2. Pytania i wolne głosy 

3. Piknik szkolny 

Ad.1.  

Boisko na dachu. Zamontowano tablice z koszami na boisku. Otwarcie powinno nastąpić podczas pikniku 
szkolnego. Trwają już prace na terenie za szkołą (projekt w hallu szkoły). Bieżące prace są finansowane z rezerwy 
środków z kredytu i innych zabezpieczonych środków na ten cel. Dalsza realizacja planu zagospodarowania 
wymaga zgromadzenia kolejnych kwot. 

Pomoc na leczenie Julki. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i udział we wszystkich inicjatywach 
zbierania funduszy na leczenie naszej absolwentki Julki. Do dziś udało się uzbierać kwotę ponad 21.000 zł z 
koncertu i kawiarenek. 

Serdeczne podziękowania dla pani Anny Flader i pani Karoliny Purskiej za ufundowanie nagród i umożliwienie 
realizacji nagrodzonych plakatów i naklejek w konkursie Dnia Dobrego Słowa. 

Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i organizacje Turnieju Piłkarskiego! 
Informacyjnie: z powodu wzrastających kosztów wynajmu hali widowiskowej w Luboniu szukamy innego obiektu 
dla kolejnych edycji Turnieju.   

Przedstawiciel Zarządu PSO pan Rafał Frankus przedstawił temat planowanej podwyżki czesnego w związku z 
ostatnimi działaniami rządu w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli. PSO planuje podwyżkę czesnego, 
prawdopodobnie o ok. 50 zł, prawdopodobnie od  września 2019. Taka podwyżka pokryje wzrost wynagrodzeń 
zgodny z jedynym podpisanym obecnie przez rząd porozumieniem gwarantującym nauczycielom wzrost 
wynagrodzeń o 10%. PSO zakłada, że pozostałe koszty tej podwyżki wynagrodzeń zostaną pokryte ze 
zwiększonej dotacji budżetowej. Starostowie zadali szereg pytań przedstawicielowi Zarządu, w szczególności 
dotyczących planów lub działań PSO w przypadku gdy rząd podpisze kolejne porozumienia z nauczycielami 
dalej zwiększające poziom wynagrodzeń. Wszyscy wiemy, że strajk nauczycieli został jedynie zawieszony do 
września. Nie uzyskaliśmy na tym etapie konkretnych odpowiedzi. 

Ad.2  

Najprawdopodobniej od 1 września 2019 wprowadzone zostaną indywidualne konta rozliczeniowe do wpłacania 
czesnego. Ułatwi to bieżącą kontrolę wpłat i potwierdzeń salda. 

Omówiono podczas zebrania różne zagadnienia dotyczące przebiegu przygotowań, organizacji jak i tegorocznych 
sukcesów drużyn z Dębinki w Odysei Umysłu. Szczegóły przekażą zainteresowanym osobom Starostowie w klasach 
podczas zebrań. 

Ad.3.  

Piknik szkolny odbędzie się 8 czerwca 2019 i będzie to EKO PIKNIK. Szczegóły przekazano starostom klas. Menu i 
konkursy organizowane przez klasy proszę zgłaszać przez starostów do przewodniczącej Rady Rodziców do dnia 
24 maja. Klasy prowadzą stoiska piknikowe wspólnie w poziomach edukacyjnych (wzorem ubiegłego roku) tzn.  
klasy równoległe organizują jedno wspólne stoisko. Także wzorem ubiegłego roku każdej klasie będzie 
przysługiwało 1 miejsce parkingowe od strony budynku gimnazjum. W sprawie miejsc parkingowych proszę 
zgłaszać się bezpośrednio do pana Adama Grabusa (lub w sekretariacie). 

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wrześniu 2019 po pierwszych spotkaniach klasowych (w 
wyjątkowym wypadku możemy zorganizować dodatkowe spotkanie jeszcze w czerwcu). 

Serdecznie dziękuję Starostom i Starościnom za współpracę, zaangażowanie i aktywność! 


