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w Suchym Lesie 

 

 

 

Dyrekcja  

Szkoły podstawowej im. W. Bogusławskiego 

w Suchym Lesie 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Rada Rodziców zwraca sie z  prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Obecnie większość rodziców, których dzieci spędzają czas w świetlicy zauważa brak jakiegokolwiek 

programu pracy z dziećmi. Mówią wprost, że świetlica jest przechowalnią. W związku z tym Rada 

chciałaby poznać plan określający jak będą wyglądały zajęcia świetlicowe? Ponadto chcielibyśmy 

dowiedzieć się na co wydatkowane są pieniądze płacone na świetlicę oraz co będzie z placem zabaw?   

2. Rada zwraca się z prośbą o określenie systemu oceniania w klasach pierwszych. Zgodnie z 

zaleceniami kuratorium dzieci winny być oceniane w formie znaczków ( uśmiechy, buźki, słoneczka 

itp.), a nie w formie standardowych ocen. Jak zauważają rodzice, w naszej szkole jest z tym różnie 

jedni nauczyciele stawiają oceny inni robią to w sposób wskazany przez kuratorium. Dlatego prosimy 

o ujednolicenie systemu i jego jasne sprecyzowanie. 

3. Kolejnym spostrzeżeniem rodziców jest brak nauczycieli wprowadzających dzieci o godzinie 7:50 

do szkoły. Dzieci jak informują rodzice zostają pozostawione bez opieki pomiędzy godzina 7:45 a 

8:00, co jest sprzeczne z regulaminem szkoły. Zdarzył się tez przypadek, że do szkoły dzieci były 

wprowadzane przez panią Woźną, a nie przez nauczyciela.  Prosimy o informację jak wg. 

wewnętrznych szklonych regulacji powinie wyglądać system oczekiwania i wpuszczania dzieci do 

budynku szkoły przed godzina ósmą rano. 

4. W związku z pracami nad konkursem " Klasa i Nauczyciel na medal" prosimy o podanie listy 

konkursów wojewódzkich, międzyszkolnych i szkolnych w których będą mogły brać udział dzieci 



naszej szkoły. Jest to niezbędne celem przyszłego obiektywnego i sprawiedliwego przyznawania 

punktacji. Rozpoczęcie konkursu planujemy na początek listopada 2014. 

 

5. Ponadto Rada Rodziców prosiłaby o rozpatrzenie możliwości zorganizowania przez szkołę cyklu 

spotkań z psychologiem szkolnym dla uczniów klas szóstych podczas których zostaliby oni 

przygotowani do spotkania z nową rzeczywistością w gimnazjach.    

 

Rada Rodziców chciałaby pośród innych swoich działań zorganizować dla dzieci całej szkoły ( klasy od 

1 do 6)  zajęcia z pierwszej pomocy. Jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z grupą posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do pomocy przedmedycznej. Uważamy, że takie szkolenia powinny 

być prowadzone juz od najmłodszych lat. 

W związku z propozycja fundacji PZU Rada proponuje złożenie przez szkołę wniosku o wykonanie na 

terenie szkoły "miasteczka ruchu drogowego" w formie skrzyżowań i znaków drogowych na którym 

dzieci będą mogły ćwiczyć jazdę oraz zdawać egzamin na kartę rowerową. Realizacja tego projektu 

byłaby możliwa do wykonania "rękoma pracowników PZU", wpisywałaby sie w zadania prewencyjne 

firmy PZU, byłaby działaniem "na lata" dla szkoły i mogłaby zostać powiązana z akcją uświadamiającą 

podczas festynu 60- lecia szkoły. Wniosek mógłby być złożony na drugą transzę fundacji to jest do 

kwietnia 2015. Szczegóły pozostawiam do osobnego omówienia. 

Rada chciałaby również uzyskać informacje na temat scenariusza obchodów 60-lecia szkoły o którym 

Pani wspominała podczas pierwszego spotkania z nami we wrześniu 2014. Po zapoznaniu sie z nim 

przedstawilibyśmy nasz pomysł na współorganizację festynu wraz ze szkołą. Wstępnie omawialiśmy 

pomysł oparty na haśle "Teatr", które bezpośrednio łączy się z naszym patronem.  

  

Licząc na odpowiedź na postawione na wstępie pytania pozostajemy z wyrazami szacunku. 

 

W imieniu Rady Rodziców 

Mikołaj Majchrzak - przewodniczący. 


