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1. Dyrekcję Szkoły reprezentowała pani wicedyrektor Anna Gołębiewska, która pojawiła się na radzie 
dopiero po 45 minutach od jej rozpoczęcia. Większość kwestii została więc przedyskutowana pod 
nieobecność przedstawiciela dyrekcji szkoły.  

2. Głównym tematem posiedzenia był strajk nauczycieli – dyskusja dotyczyła jego formy, przebiegu, 
sytuacji dzieci oraz ewentualnego wpływu na egzaminy. Pani wicedyrektor przedstawiła 
prawdopodobny scenariusz strajku (zaznaczając, że w czasie jego trwania szkoła nie będzie mogła 
zapewnić dzieciom bezpiecznych warunków pobytu), podkreślając, że strajk nie powinien znacząco 
wpłynąć na przebieg egzaminów. Omówiła też dość szczegółowo planowany przebieg egzaminów.  

3. Drugim tematem, wokół którego zawiązała się dyskusja, była termomodernizacja szkoły oraz 
przyszła kolorystyka budynku. Rodzice pytali jaki będzie kolor nowej elewacji po remoncie. Pani 
wicedyrektor poinformowała zabranych, że kolorystyka zaproponowana podczas opracowania 
projektu przed latami nie została zmieniona i kolor będzie połączeniem zieleni i różu. Rodzice zwracali 
uwagę, że skoro ostatnio docieplone elewacje osiedlowych przedszkoli są nowoczesne i estetyczne, 
szkoda, żeby odnowiona szkoła wyglądała jak oddana przed dekadą. Rodzice uzgodnili, że zostaną 
podjęte próby rozeznania możliwości zmiany tego stanu rzeczy. W działania zaangażuje się Rada 
Osiedla Żegrze.  

4. Kolejną podnoszoną przez rodziców kwestią były punkty za zachowanie, które zdaniem części 
rodziców nie oddają dobrze oceny faktycznego zachowania dzieci, stanowiąc problem dla dzieci i 
rodziców.  

5. Pojawiła się też kwestia zamkniętych okien podczas remontu i pomysł, żeby rodzice, którzy mogą 
pożyczyć do klas wiatraki, przynieśli je, gdy temperatury znacząco wzrosną.  

6. Kolejną podnoszoną sprawą był przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie, którego treści zdaniem 
części rodziców niewiele uczą dzieci.  

7. Poruszono też skutki rezygnacji z pracy nauczyciela historii oraz szerzej problemy kadrowe szkoły.  

8. Poza tym rozmowy dotyczyły kilku pomniejszych spraw, w tym konkursów (m.in. na bloga), zbierania 
makulatury, przesunięcia słodkiego wtorku na czwartek.  

9. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 7. maja 2019 roku na godzinę 18:30. 
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