
Sprawozdanie z Rady Rodziców z dn. 12.11.2013r. 

1.Zbliża się wielkimi krokami grudzień i zaczynamy myśleć o prezentach. Od kilku już lat 
stajemy się św. Mikołajami dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka w 
Kołaczkowie. Spełniamy ich świąteczne marzenia. Jak co roku każda klasa otrzyma list 
jednego dziecka z wymarzonymi prezentami. Po rozdzieleniu na wszystkie nasze klasy 
pozostają jeszcze cztery listy niezagospodarowane-jeśli ktoś z Państwa chciałby dodatkowo 
pomóc, proszę o kontakt z p. Justyną Kmiecik justyna.kmiecik@debinka.pl , 608063093. 
Paczki zbieramy do 16 grudnia w sekretariacie. Drodzy Państwo pamiętajmy, że to co 
przygotujemy dla dzieciaków z Kołaczkowa to jedyne prezenty, jakie dostaną na Święta. 

 
2. 2 grudnia w szkole podstawowej zawiśnie świąteczna gałązka, będą wisiały na niej 
karteczki z imieniem i klasą , do której chodzi dziecko. Są to dzieci ze szkoły podstawowej nr 
84 na Dębcu. Co roku dostajemy od pedagoga szkolnego listę najbiedniejszych dzieci z tej 
szkoły. Można taką karteczkę zdjąć , przygotować prezent i przynieść go do sekretariatu (z 
karteczką z imieniem dziecka dla którego jest przeznaczony) do 16.12.br. 

 
3. W dniach 9-13 grudnia odbędzie się w szkole kiermasz przepięknych ozdób świątecznych, 
wykonanych przez nasze zdolne dzieciaki – zapraszamy do zakupów! Dochód zostanie 
przeznaczony na akcje szkolnego klubu wolontariusza. 

 
4. Noworoczny Turniej Piłki Nożnej odbędzie się na dotychczasowych zasadach 11 stycznia. 

 
5. Rodziców, nauczycieli, ich przyjaciół i krewnych serdecznie zapraszamy na karnawałowy 
bal przebierańców do Dębinki 25.01.2014. Temat przewodni  DISCO DANCE lata 80’’. 

 
6. Dyskutowaliśmy sprawę niewielkiego zainteresowania rodziców Drzwiami Otwartymi. 
Ustaliliśmy, że dyżury nauczycieli religii, plastyki, techniki, muzyki, w-f będą tylko raz w 
semestrze z powodu małego zainteresowania kontaktem rodziców z w/w. W tym półroczu 
ostatnie Drzwi Otwarte odbędą się  9 stycznia, w/w nauczyciele nie będą obecni. W razie 
pytań, potrzeby pilnego kontaktu adresy e-mail pracowników szkoły znajdują się na szkolnej 
stronie www (menu główne, w górnej zakładce Kolegium Edukacyjne PSO/Kadra 
pedagogiczna: http://debinka.pl/kadra-sp.html). 

 
7. Wzbogacenie programu naszego gimnazjum o dodatkowe aktywności dotyczące 
podnoszenia kompetencji językowych uczniów: 
- 5 godz języka angielskiego o 1h więcej niż do tej pory, w trzech grupach zaawansowania dla 
danego poziomu edukacyjnego(od przyszłego roku szk.) 
- Dodatkowe lekcje przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL dla każdego poziomu 
edukacyjnego (kurs ruszył w tym roku) 
- Niektóre lekcje przedmiotowe prowadzone w języku angielskim jeden raz w miesiącu (np. 
informatyka, biologia, filozofia) 
- Warsztaty z native speakerem 
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- Wymiana międzynarodowa, wyjazdy zagraniczne, w tym roku Szkocja, Irlandia , w 
przyszłym - najprawdopodobniej obóz językowy w Hiszpanii –Malaga. 

 
8. Z powodu nawracających problemów z pojawianiem się u dzieci wszy, pani dyrektor wyśle 
informację do rodziców o procedurach szkolnych i artykuł informacyjny. 

 


