
 

 

Zebranie rady rodziców w dniu 13 marca 2014r. 

Porządek Obrad: 

1. Otwarcie zebrania. 

2.  Informacje dyrektora szkoły. 

3. Decyzje w sprawie dofinansowania projektu UKS Orion i zakupu lektur do biblioteki. 

4. Sprawa dowozu dzieci do szkoły.  

/Informacja dyrektora szkoły/ 

Dyrektor poinformował, że wniosek złożony przez UKS Orion na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, uzyskał akceptację komisji 

konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Gościeradów. Projekt „Bezpieczny w wodzie”, autorstwa: 

Krzysztofa Wronki i Ewy Wronki, uzyskał dofinansowanie w wysokości 4000,-zł. W projekcie złożonym 

do konkursu wnioskowana kwota dotacji wynosiła 4150,-zł. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność zwiększenia wkładu własnego o 150,-zł. W przygotowanym projekcie założono wkład 

Rady Rodziców na 2000,-zł, zgodnie z uzgodnieniami z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marzeną 

Mikitą. Dyrektor wyjaśnił, że projekt zakłada wyjazdy na basen do Ożarowa dla trzech grup po 45 

osób (w sumie 135 uczniów). Zorganizowane zostaną po dwa wyjazdy dla każdej grupy – w trakcie 

każdego wyjazdu przeprowadzone zostaną zajęcia z doskonalenia pływania w wymiarze 2 godzin. 

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów nauki pływania. Projekt realizowany 

będzie w następnym roku szkolnym: do 1 września do 31 października 2014r.    

Następnie dyrektor poinformował o stanie realizacji wsparcia otrzymanego od firmy Chevron. 

W przypadku palcu zabaw w przedszkolu, pracownik urzędu Gminy Gościeradów Pan Janusz Kapica, 

dokonał zgłoszenia inwestycji do Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Dokładna lokalizacja placu 

zabaw została ustalona z dyrektorem szkoły. Następnie Gmina Gościeradów, przystąpi do zakupu 

zabawek na w/w plac zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu 12 marca 2014r. Pani Karolina 

Grzyb (przedstawiciel firmy Chevron), skontaktowała się telefonicznie z dyrektorem szkoły, z prośbą, 

aby dyrektor zamówił szafki do szatni szkolnej. W dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2014r. szafki zostały 

przez dyrektora Wronkę zamówione. Potwierdzenie zamówienia i przesłanie faktury do firmy 

Chevron, również miał miejsce w dniu dzisiejszym. W związku z tym, iż pierwotnie we wniosku o 

wsparcie do Chevron’u występowano o szafki z zamkami szyfrowymi, które teraz są o wiele droższe, 

zamówiono identyczne tańsze szafki z zamkami na kluczyk oraz dodatkowo 5 ławek do szatni 

(zamawiając ławki do szatani wykorzystano całość środków przyznanych przez Chevron).  

Dyrektor poinformował o rozpoczynającym się procesie rekrutacji do przedszkola na 

następny rok szkolny. Dyrektor wyjaśnił rodzicom nowe warunki rekrutacji do szkół i przedszkoli 

publicznych jakie wprowadziła ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2014r. poz7). 

W następnej kolejności dyrektor poinformował o wynikach ankiety skierowanej do rodziców, 

a dotyczącej nauki drugiego obowiązkowego języka obcego w gimnazjum. W związku z tym iż, 

większa liczba rodziców opowiedziała się za językiem niemieckim (język niemiecki – 46 głosów tj. 

50,55% ważnych głosów i język rosyjski – 45 głosów tj. 49,45% ważnych głosów), dyrektor w arkuszu 

organizacji gimnazjum na rok szkolny 2014/2015, umieści jako drugi nauczany obowiązkowy język 

obcy – język niemiecki.       



 

 

Dyrektor przedstawił wyniki informacji zebranych przez wychowawców klas w sprawie 

zainteresowania rodziców utworzeniem świetlicy szkolnej od następnego roku szkolnego. W wyniku 

analizy zebranych informacji ustalono: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

„Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 

(prawnych opiekunów) … szkoła organizuje świetlicę.” 

 

Warunek powyższy spełnia: 29 dzieci 

- 10 dzieci w godzinach 7
00 

– 8
00

 lub 7
30

- 8
00

 

- 19 dzieci w godzinach po zajęciach lekcyjnych, najpóźniej do godz. 16
00

 (różne godziny u 

różnych rodziców 

Spośród powyższych: 

- 7 dzieci przed i po zajęciach lekcyjnych 

 

2. Również bardzo duża część rodziców nie spełniająca powyższego warunku zadeklarowała 

chęć korzystania przez ich dzieci ze świetlicy. 

W związku z tym w arkuszu organizacji szkoły na następny rok szkolny zostanie uwzględniona 

świetlica szkolna. Dyrektor pokreślił również, z całą mocą, że zorganizowanie świetlicy ostatecznie 

będzie zależało od decyzji organu prowadzącego – Gminy Gościeradów. To organ prowadzący nie 

dyrektor decyduje o zorganizowaniu świetlicy szkolnej. Przypomniał ponad to, że pod opieką jednego 

nauczyciela na świetlicy może przebywać, nie więcej niż 25 uczniów (dzieci).  

/Decyzje o dofinansowaniu projektu UKS Orion i zakupie lektur do biblioteki szkolnej/ 

Rada Rodziców zdecydowała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami realizacja projektu UKS Orion 

„Bezpieczny w wodzie”, zostanie dofinansowana kwotą 2.000 złotych. Rada Rodziców postanowiła 

także przeznaczyć 1.000 złotych na zakup lektur do biblioteki szkolnej. 

/Sprawa dowozu dzieci do szkoły/ 

Pani Przewodnicząca poruszyła temat zorganizowania przez Radę Rodziców dowozów dzieci do szkoły 

od następnego roku szkolnego. Ustalono, że zostanie przeprowadzone rozeznanie, co ilości 

zainteresowanych takim dowozem oraz kosztów takiego dowozu. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 


