
SPOTKANIE Z RODZICAMI- 26.03.2008
Poniższy list zostanie odczytany przez radiowęzeł kilka minut po 17.00. W dalszej części zebrania proszę krótko omówić 
treści podane w komunikatach i skoncentrować się na informacji o postępach ucznia.

Szanowni Państwo, 
rok szkolny 2007/2008 wkracza w swoją decydująca fazę: za miesiąc pożegnamy trzecioklasistów, którzy 

rozpoczną egzaminy maturalne, przygotowujemy się do rekrutacji na kolejny rok szkolny 2008/2009- szkolna oferta została 

już opublikowana wraz z regulaminem rekrutacji na stronie internetowej szkoły, a na 24 kwietnia planujemy spotkania z 

gimnazjalistami w ramach dnia otwartego dla gimnazjalistów. Wierzę, że podobnie jak w latach ubiegłych nasza oferta 

spotka się z zainteresowaniem młodzieży i jej rodziców. Dla porządku przypomnę także, iż już teraz przyjmujemy chętnych 

do ULO- dwuletniej szkoły dla dorosłych, kształcącej w trybie zaocznym, kończącej się maturą. Będę wdzięczny, jeśli 

przekażecie Państwo tę informację osobom zainteresowanym w kręgu Waszych znajomych czy krewnych. Z satysfakcją 

odnotowuję fakt, że sprawy w szkole idą w dobrym kierunku: dobiega końca realizacja grantów w ramach programów

„Ciekawi świata” i „Multimedialna szkoła”, którymi w minionych miesiącach podczas zajęć pozalekcyjnych objęliśmy

ponad 80 uczniów, przygotowujemy się do montażu systemu monitoringu szkolnego, który podniesie już i tak wysoki 

poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole, sukcesywnie uzupełniamy wyposażenie klas w sprzęt dydaktyczny dla 

podniesienia jakości procesu nauczania i komfortu pracy uczniów. Opisane wyżej przedsięwzięcia, zwłaszcza zwiększoną w 

stosunku do lat ubiegłych ofertę zajęć pozalekcyjnych, należy uznać za udane inwestycje sprzyjające dobremu rozwojowi

naszej młodzieży. Postrzegamy je w kategorii sukcesu i dołożymy wszelkich starań, by doczekały się kontynuacji także w 

drugim okresie roku szkolnego.

Mimo wyraźnego rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych z funduszy grantowych, część spośród statutowych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szalenie ważną z punktu widzenia misji wychowawczo-opiekuńczej szkoły, wciąż 

zmuszeni jesteśmy finansować z budżetu Rady Rodziców. Mam tu na myśli SKS, skupiające na każdych zajęciach 

kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców oraz opiekę n-li nad młodzieżą podczas lekcji pływania, w myśl przepisów 

bezpieczeństwa absolutnie konieczną. Przez trzy miesiące trwania w/w zajęć w bieżącym roku szkolnym, od połowy 

września do połowy grudnia 2007, działania te pochłoną prawie 3.900 zł.. Kwota ta obejmuje wynajem bazy i koszty

osobowe pracowników. Tymczasem od początku roku dokonano ok. 20 wpłat na łączną kwotę 1800 zł.

Szanowni Państwo, 

Za to wsparcie serdecznie dziękuję, w imieniu młodzieży przede wszystkim. Jednak, mimo że obciążenie

finansowe rodziców problemami szkoły staramy się redukować do absolutnego minimum- potrzeby są większe, szczególnie 

w związku z wynajmem obiektów, na których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo, chcąc zapewnić naszej młodzieży możliwie 

szeroką ofertę zajęć sportowych, kilka lat temu podjęliśmy decyzję o realizacji lekcji pływania dla uczniów klas I. Efekty tej 

decyzji przeszły nasze najśmielsze oczekiwania- przyrost umiejętności kolejnych roczników uczniów w tym zakresie jest 

wręcz rewelacyjny. Niestety, zmuszeni jesteśmy pobierać ustaloną przez CK i S  opłatę za uczestnictwo w zajęciach na 

basenie. Dodam- opłatę, która nie zwiększa w najmniejszym choćby stopniu budżetu RR, lecz w całości przekazywana jest 

do CK i S. Uchwała Rady Miasta z 2006 roku zwalnia bowiem z opłat za uczestnictwo w zajęciach na basenie dzieci i 

młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Skawina jest organem prowadzącym. ZSO jako szkoła 

powiatowa już tej uchwale nie podlega. W tej sytuacji zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wpłaty na fundusz Rady 

Rodziców. Proszę o zrozumienie i hojność, ponieważ nigdy nie marnotrawiliśmy Państwa pieniędzy. Przeciwnie-

inwestowaliśmy je w wyposażenie i modernizację szkoły, finansowaliśmy zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy uczniów na 

imprezy międzyszkolne. Jeśli składka na fundusz RR miałaby się utrzymać na obecnym poziomie lub zmaleć, w przyszłym 

okresie zmuszony będę zawiesić lub odwołać SKS, a także poważnie rozważyć dalsze prowadzenie zajęć wf na basenie. 

Składka jest dobrowolna, aby do minimum ograniczyć formalności, tradycyjnie przygotowaliśmy formularze bankowe 

opatrzone numerem konta. Nie proponuję żadnej wysokości wpłaty- każda kwota będzie mile widziana.

Drodzy Państwo, 

Fundusz RR to inwestycja w bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia. Liczę na Państwa zrozumienie i

pomoc.



KOMUNIKATY dla wychowawców do przekazania rodzicom (po wystąpieniu dyrektora przez 
radiowęzeł):

1. HARMONOGRAM DYZURÓW ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH: godziny do kontaktu z 
nauczycielem we wszystkich sprawach związanych z edukacją i wychowaniem w ZSO: pomoc dla 
maturzystów i ich rodziców, zajęcia wyrównawcze, konsultacje. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w 
tej formie współpracy.

2. ZIMOWISKO w II tygodniu ferii w Głuchołazach- rodziców zainteresowanych zapraszam na godzinę 
18.00 na spotkanie z organizatorami w sali nr: 19 koszt 500zł (przejazd, noclegi 2 posiłki, dojazdy na stoki), jazda 
na dobrze przygotowanych trasach w Czechach; nauka jazdy na nartach pod okiem naszych nauczycieli.

3. ULOTKI „ ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY”- przygotowane przez szkolnego 
psychologa uwagi, sygnalizujące zagrożenia czyhające na młodzież do pobrania u wychowawców oraz 
przeczytania na drzwiach wejściowych i tablicy informacyjnej na II pietrze.

4. SONDAŻ zainteresowania rodziców szkoleniem przeprowadzonym podczas wywiadówki na koniec I 
semestru w styczniu.


