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Protokół nr. SP.80-000-2-4/16                                                       

 

 

 

 

Z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 80 w Krakowie w dniu 11.04.2016. 

 

 

 

Porządek zebrania: 

1. Zatwierdzenie protokołu SP.80-000-2-3/16.   

2. Analiza odpowiedzi Dyrektora SP 80 Anny Starczyk –Czerwińskiej na pismo RR z 

dnia 29.02.2016. 

3. Dyskusja nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Rady Rodziców 

 

Po zatwierdzeniu protokołu (punkt 1 zebrania) Rada Rodziców doszła do następujących 

wniosków odnośnie kolejnych punktów zebrania:  

 

Ad. 2. 

 

W wyniku obrad w których brało udział 8 osób Rada Rodziców zgłosiła serię zastrzeżeń do 

odpowiedzi pani Dyrektor, a zwłaszcza zwróciła uwagę na:  

 

1.   Pasywną postawę Dyrektora szkoły w zakresie starania się i wykorzystania środków Rady 

Dzielnicy Nowa Huta do realizacji remontów i restrukturyzacji  szkoły 

2. Pasywną postawę Dyrektora w zakresie ubiegania się o fundusze unijne za pośrednictwem 

Wydziału edukacji Urzędu Miasta Krakowa 

3. Niewielkie  korzyści zwrotne wynikające ze współpracy szkoły z fundacjami – szkoła 

najczęściej jest tylko darczyńcą ich działalności a nie beneficjentem. 

4. Pomimo deklaracji o uczestnictwie w programach „Indywidualizacji nauczania i 

wychowania” szkoła nie realizuje tych założeń, co widać wyraźnie w ograniczonej 

dostępności dla uczniów kółek zainteresowań, które zarezerwowane są dla kilku uczniów z 

jednej tylko klasy. 

5. Z zestawienia informacji o liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne 

wynika, że szkoła nie prowadzi żadnych zajęć rozwijających umiejętności matematyczne w 

klasach I-III i IV –IV (pomimo składanych przez rodziców orzeczeń Poradni Pedagogicznej  

o szczególnych uzdolnieniach uczniów).  

6. Zajęcia logopedyczne kierowane są do trzech uczniów na całą szkołę, podczas gdy średnie 

zapotrzebowanie na korektę logopedyczną dla dzieci w wieku szkolnym w klasach 1-3 to 

14% ogółu uczniów. 

7. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się wyłącznie dla wybranych uczniów, bez 

respektowanie wskazań lekarskich o potrzebie takich zajęć. Nauczyciel prowadzący 

indywidualnie dokonuje takiej klasyfikacji, ale swoimi lekcjami obejmuje zaledwie 15% 

oddziału jednej klasy. To zdecydowanie niewystarczające. Dyrektor szkoły nie podejmuje też 

żadnych starań związanych ze zwiększeniem etatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia 

rewalidacyjne w szkole. 

8. Inne koła zainteresowań, poza kołem szachowym, prowadzone są przez nauczycieli tylko   

dla swoich własnych klas, w których są wychowawcami i zazwyczaj obejmuję dyscyplinę 

bliską samemu nauczycieli. Jeśli więc uczeń zainteresowany jest przyrodą, to  w ofercie 

szkoła każe mu rozwijać umiejętności teatralne. W całym programie kształcenia brakuje więc 
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koordynacji potrzeb uczniów i programu rozwijającego ich umiejętności, a co za tym idzie w 

szkole nie ma mowy o żadnej indywidualizacji programu nauczania.  

 

 

Ad.3 . 

 

Po dyskusji nad obecnym kształtem Regulaminu Rady Rodziców, członkowie Rady 

przedstawili swoje zastrzeżenia do treści regulaminu i wskazali konieczne zmiany, które 

zostaną poddane jeszcze pod dyskusję. Propozycje zmian w Regulaminie zostały wysłane 

droga mailową do wszystkich członków Rady z prośba o wniesienie uwag. Ostateczny kształt 

Regulaminu po zmianach zostanie przyjęty na kolejnym zebraniu Rady. 

 

 

W spotkaniu brało udział 6 osób. 

 

 

 

Za Radę Rodziców: 

 

 


