
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 8 stycznia 2019 

Porządek obrad: 

1. Informacje po spotkaniu z Jaglanką 

2. Komunikaty Dyrekcji Szkoły 

3. Czystość powietrza 

4. Pytania i wolne głosy 

5. Przypomnienie: profilaktyka owsicy 

Ad.1.  

Spotkanie z Jaglanką odbyło się 14 grudnia. Poinformowano przedstawiciela Rady Rodziców, że firma 
Jaglanka zmodyfikowała dotychczasowy program rozliczeń aby wyeliminować zgłaszane przez 
rodziców usterki i niedogodności. Obecnie Jaglanka sama zarządza systemem internetowym 
obsługującym sklepik. System jest online od godziny 7 rano zatem wszelkie wpłaty i sprzedaż są 
widoczne na bieżąco. Także dodawanie pozycji asortymentowych jest w tej chwili realizowane przez 
Jaglankę a nie firmę zewnętrzną i jest realizowane na bieżąco. Sklepik jest rozliczony, wszelkie sporne 
wierzytelności Jaglanka wzięła na siebie. 

Uzyskaliśmy potwierdzenie, że zamawianie posiłków w ramach diet specjalnych działa teraz 
poprawnie. 

Koszty dodatkowe przelewów (opłata za przelew) niestety nie mogą zostać zlikwidowane. 

Jaglanka zwraca się z uprzejmą prośbą aby dzieci uczestniczyły w zamawianiu obiadów przez 
rodziców. Często się zdarza, że dzieci twierdzą, iż w ogóle nie lubią tych dań, które zostały dla nich 
zakupione. 

Ad.2  

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach, dyrekcja zwróciła się z prośbą o  pozytywne zaopiniowanie obowiązującego 
obecnie planu przerw, który umożliwia uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

Rada Rodziców przychyliła się do utrzymania dotychczasowego rozkładu i czasu trwania przerw do 
końca roku szkolnego 2018/2019. 

Ad.3.  

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dotyczące jakości powietrza w szkole pan Adam Grabus 
przekazał Radzie Rodziców szczegółowe informacje na temat systemu wentylacji i oczyszczania 
powietrza, który działa w Dębince. W szkole jest zainstalowany system wymuszonej wentylacji 
mechanicznej (nie grawitacyjny) firmy Swegon z filtrami klasy F7, które są filtrami oczyszczania 
dokładnego i zatrzymują  90-95% pyłu PM10 - głównego składnika smogu, 80-85% pyłu PM2.5 oraz 
70-75% najdrobniejszego pyłu PM1. Urządzenia wentylacyjne są serwisowane co 6 miesięcy. Filtry są 
wymieniane na nowe również co 6 miesięcy.  Powietrze w szkole jest czyste. 

Dodatkowo zlecono badanie kanałów wentylacyjnych oraz zakupiono miernik zawartości pyłu w 
powietrzu Trotec BQ 30. Miernik jest przenośny i można nim badać jakość powietrza w każdym 
miejscu np. także bezpośrednio przy kratkach wentylacyjnych. 

Ad.4. Wolne głosy i pytania. Poniżej odpowiedzi i notatki dotyczące tematów najistotniejszych dla  
całej lub większości społeczności. Odpowiedzi na pozostałe pytania przekażą Starostowie 
bezpośrednio w klasach.  



Grafik korzystania z basenu ( w ramach zajęć wf) jest ustalany w sierpniu. Dyrekcja ustala (w oparciu o 
wydarzenia szkolne, kalendarz świąt i historię frekwencji w ubiegłych latach) dni, w które zajęcia na 
basenie nie będą się odbywały. W bieżącym roku szkolnym będą to jeszcze dni: 24.02-02.03.209, 10 i 
12.04. 2019, 15 i 17.04.2019 i 29-31.05.2019. Każda klasa ma 30 godzin zajęć na basenie. Rada 
Rodziców zawnioskowała aby te terminy były umieszczenie z biuletynie skoro są znane już na 
początku roku szkolnego. 

Klasy 7 zgłosiły niską temperaturę w części sal i na korytarzach w budynku gimnazjum. Było to 
związane z drobną awarią systemu ogrzewania po przerwie świątecznej. Awaria została usunięta. 
Podczas ferii zimowych ma być także wykonany przegląd instalacji grzewczej. 

Ad.5. 

Informacje o kilku przypadkach owsicy w naszej szkole zostały już przekazane wszystkich rodzicom 
poprzez Librus. Jednak warto przypomnieć o zasadach profilaktyki i leczenia. Najskuteczniejszym 
testem na obecność owsików jest test celofanowy (do kupienia w punktach Sanepid np. przy ul. 
Nowowiejskiego). Test najlepiej przeprowadzić 3 krotnie. Przy stwierdzeniu infestacji u jednego 
członka rodziny leczeniu podlega cała rodzina. Lek Pyrantelum w zawiesinie dla dzieci jest dostępny 
bez recepty, natomiast w tabletkach dla dorosłych wymaga recepty. Okres wylęgania owsików wynosi 
1 miesiąc. Należy zwrócić uwagę na zachowanie dziecka, które może wskazywać na przebiegająca 
chorobę pasożytniczą: niepokój, zgrzytanie zębami podczas snu, nawracające bóle brzucha itp.* 

*informacji dot. profilaktyki zakażeń udzieliła dr Barbara Czech-Szczapa 

 

9 lutego o 20:00 Urban Jungle – Bal Rodziców 

Kolejne zebranie Rady Rodziców: 05.03.2019 godz. 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 


