
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 16.05.2018 

(z udziałem Pani Dyr. Małgorzaty Perzyny, Dyr. Marii Jolanty Borucińskiej                              

oraz Dyr. Wioletty Kisielewskiej) 

 
 
1. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Festyn odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca br. w godz. 10.00 – 16.00. Zapraszamy osoby 

chętne do pomocy przy organizacji na godz. 7.30. Z racji zaplanowanego grilla z kiełbaskami, 

kaszankami, bułkami oraz popcornu i waty cukrowej, tego dnia stołówka przygotuje dla dzieci 

jedynie zupę.  

 

2. Zielone szkoły 
Poprosiliśmy Dyrekcję, aby do najbliższego zebrania z rodzicami w dn. 11.06.2018 podała trójkom 

klasowym lub wychowawcom termin przyszłorocznego terminu tygodnia wyjazdowego. Patrząc na 

tegoroczne problemy z obleganym podobnym terminem przez wszystkie polskie szkoły, 

chcielibyśmy mieć szansę na wybór korzystnych ofert w biurach podróży.  

3. Niewłaściwe parkowanie wokół szkoły 
Dyrekcja kolejny raz zwraca się z prośbą do rodziców, aby AUTA wysadzające uczniów            

NIE STAWAŁY: 

➢ NA ŚRODKU JEZDNI NA UL. SZKOLNEJ 

➢ POD BRAMĄ EWAKUACYJNĄ PRZY UL. SZKOLNEJ 

➢ NA PARKINGU DLA NAUCZYCIELI ZA BRAMĄ SZKOLNĄ OD UL. M. ŚWIĄTKIEWICZ 

  

4. Oznakowanie przejść dla pieszych 
Rada Rodziców będzie składać wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych i Krakowych                      
o doświetlenie, lepsze oznakowanie i odświeżenie pasów na przejściu dla pieszych na                
Al. Krakowskiej oraz ul. M. Świątkiewicz. 
  

5. Plac zabaw z przodu szkoły 
Starzejące się elementy placu zabaw zaczęły stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników.  
Plac zabaw będzie zamknięty do końca roku szkolnego i Szkoła będzie się starać zdobyć środki 
na jego odnowienie/wymianę. 
  

6. Świetlica szkolna 
Pani Dyr. Kisielewska zdała nam raport z bardzo małych wpływów z darowizn na rzecz 

świetlicy☹  Z zajęć świetlicowych korzysta 384 uczniów i przy takiej liczbie potrzeby świetlicy są 

duże. Dyrekcja zwraca się z ogromną prośbą o wpłaty na rzecz świetlicy (kwota i nr konta 
bankowego została podana Rodzicom we wniosku świetlicowym).  
Prosimy również Rodziców o informowanie świetlicy, gdy zrezygnują Państwo z opieki 
świetlicowej w dni wolne od zajęć szkolnych. Na przykładzie ostatniej Majówki – zgłoszone było o 
wiele więcej dzieci niż zostało przyprowadzonych. W związku z koniecznością zapewnienia 
odpowiedniej liczby personelu – prosimy o wyrozumiałość – i informowanie o rezygnacji. 
 

  

 
 
Rada Rodziców 


