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Biuletyn informacyjny nr 1 
Rok szkolny 2020/2021 

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców w dniu 18 września 2020 r. 

W posiedzeniu otwierającym pierwszy semestr roku szkolnego uczestniczyli przedstawiciele klas: 

- 0 

- I a 

- I b 

- II a 

- II b  

- II c 

- IV a 

- IV c 

- V a 

- VI a 

- VI b 

- VI c 

- VI d 

- VII a 

- VII b 

- VII c 

- VII d 

- VIII a 

Spotkanie długie ale też owocne, albowiem lista punktów do omówienia już na wstępie była 

imponująca, a w czasie spotkania została poszerzona o dodatkowe pytania ze strony zebranych. 

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych, poruszanych kwestii. 

Zachęcamy i zapraszamy Rodziców do czynnego udziału w przyszłych zebraniach.  

I. Wystąpienie Pani Dyrektor Katrzyny Cichosz 

Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła wiele ważnych punktów dotyczących funkcjonowania szkoły w 

obecnym roku szkolnym. 

1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego (dostępny również na www.sp37.info.pl): 

01.09.2020 - 31.01.2021 | I półrocze 2020/2021 

01.09.2020 | Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

14.10.2020 | Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – Dzień Edukacji Narodowej 

23 - 31.12.2020 | Zimowa przerwa świąteczna 

01.02.2021 - 25.06.2021 | II półrocze 2020/2021 

18 - 31.01.2021 | Ferie zimowe 

01 - 06.04.2021 | Wiosenna przerwa świąteczna 

25 - 27.05.2021 | Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzaminy ósmoklasistów) 

28.05.2021 | Dzień patrona 

04.06.2021 | Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

25.06.2021 | Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

http://www.sp37.info.pl/
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2. Terminarz spotkań z Rodzicami 

Pierwsze spotkania wrześniowe już na nami. Kolejne zebrania / konsultacje ze względu na 

pandemię SARS-CoV-2 w kraju, w większości przypadków będą się odbywać on-line przy 

pomocy aplikacji Microsoft Teams.  

W dniu 16.07.2020r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem w sprawie 

C-311/81 orzekł o nieważności tzw. Tarczy Prywatności, w związku z tym Teams jest jedynym 

oficjalnym i zatwierdzonym przez Wrocławski Departament Edukacji środkiem do komunikacji 

między uczniami, Nauczycielami oraz Rodzicami. 

 

Terminarz spotkań: 

15.10.2020 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie on-line 

17.11.2020 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie on-line 

11.01 - 15.01.20201| Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie stacjonarne lub on-line 

14.12 | Podsumowanie pracy w I semestrze 

18.02.2021 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie on-line 

18.03.2021 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie on-line 

15.04.2021 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebranie on-line 

13.05.2021 | Oddziały przedszkolne, Klasy I-VIII - Zebrania stacjonarne (informacja o ocenach 

niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania). 

W razie potrzeby kontaktu z pedagogiem, psychologiem, bądź wychowawcą lub innym 

nauczycielem prosimy o kontakt z sekretariatem celem wyznaczenia miejsca i terminu takiego 

spotkania. 

3. Aby ułatwić odnalezienie odpowiedniego wejścia do szkoły (B,C) zostały wymalowane duże i 

wyraźne litery umożliwiające ich identyfikację (od strony placu apelowego). 

4. Przy wejściach do szkoły oraz na korytarzach umieszczone są dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

5. Od dnia 23.09.2020 uczniowie posiadający szafki mogą z nich korzystać z uwględnieniem 

wymogów sanitarno – epidemilogicznych. Używanie skrytki będzie możliwe przed i po lekcjach 

oraz pod warunkiem osłony ust oraz nosa (np. maseczką). Uczniowie, którzy mają szafkę na 

„swoim” korytarzu nie muszą stosować osłony ust i nosa. 

Nie będzie możliwe korzystanie z szafki pomiędzy lekcjami, ze względu na minimalizowanie 

liczby i częstotliwości osób migrujących po szkole.  

6. Aby ograniczać ilość osób przebywających w stołówce szkolnej, rozszerzono godziny 

wydawania posiłków (11.30 -15.00). 

7. W sytuacji, gdy składacie Państwo jakiekolwiek pismo do Dyrekcji szkoły, proszę sprawdzić w 

sekretariacie, czy jest już na nie odpowiedź. Często zdarza się, że jest i czeka dość długo na 

adresata.  

Na chwilę obecną nie jest możliwe wejście na teren szkoły przez Rodziców/Opiekunów, 

natomiast skrzynka podawcza znajduje się przy głównym wejściu. Jeśli chcecie Państwo 

odebrać korespondencję zwrotną z sekretariatu, wówczas osoba dyżurująca przy portierni 

przyniesie ją na Państwa prośbę. Jeśli w piśmie będzie podany e-mail zwrotny, na prośbę 

nadawcy będzie możliwe otrzymanie scanu pisma od Dyrekcji szkoły. 

8. W najbliższym czasie, na terenie szkolnym odbędzie się pokaz zasad udzielania pierwszej 

pomocy z udziałem karteki pogotowia ratunkowego dla uczniów naszej szkoły. Zajęcia te w 
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całości są sfinansowane ze środków Rady Rodziców, a za organizację dziękujemy Pani Grażynie 

Klusko – nauczycielowi wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 

9. W szkole trwa remont podłogi na parterze, na przeciwko wejścia głównego, w związku z tym 

niemożliwe jest przejście korytarzem do części sportowej szkoły. Za inwestycję 

odpowiedzialny jest Zarząd Inwestycji Miejskich, który podaje termin zakończenia prac na 

koniec października 2020 r. 

10. Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkoła musiała ograniczyć ilość osób znajdujących 

się na terenie placówki i z tego też względu wszelkie zajęcia dodatkowe są na ten moment 

wstrzymane. Dyrekcja szkoły ustala możliwości wznowienia aktywności dodatkowej, aby z 

jednej strony dotrzymać reżimu sanitarnego, a z drugiej umożliwić dzieciom miło, pożytecznie 

i twórczo spędzać czas po lekcjach. 

11. Gdyby klasa chciałaby wziąć udział w jednodniowej wycieczce/wyjściu ze szkoły z 

zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych, jest to możliwe za zgodą Uczniów, Rodziców, 

Wychowawcy oraz Dyrekcji szkoły.  

12. Opiekunem wolontariatu w bieżącym roku szkolnym jest Pani Małgorzata Wrzeszcz, niemniej 

z powodu pandemii zasady wolontariatu są w tej chwili ustalane. 

13. Szkoła jest przygotowana na wypadek ponownego zamknięcia i przejścia na tryp nauczania 

zdalnego lub hybrydowego. W przypadku kłopotów Rodziców ze zorganizowaniem sprzętu 

komputerowego  dla swoich dzieci prosimy o kontakt ze szkołą celem ustalenia dalszego 

postępowania. 

14. Miminalizując ruch dzieci po korytarzach szkolnych przewodniczący klasy powinien zebrać 

legitymacje od koleżanek i kolegów z klasy oraz przekazać je do sekretariatu celem podbicia. 

Jednocześnie mamy zapewnienie Pań z sekretariatu, iż pracują nad wdrożeniem e-legitymacji. 

15. W ostatnich dniach zostało mocno zniszczone boisko szkolne. Ktoś urządził sobie ognisko na 

nawierzchni, której koszt to blisko 500 tys złotych. Zdarzył się także incydent jazdy na 

motocyklu po nowej bieżni. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkanców osiedla o czujność i zgłaszanie takich zdarzeń na 

telefon alarmowy 112 (policja) bądź do Straży Miejskiej (71 347 16 35). Można tego dokonać 

także anonimowo. Pomimo krążącej opinii, że służby nic nie zrobią zachęcamy do zgłoszeń, 

gdyż tylko w jedności i konsekwentnym zgłaszaniu nadużyć siła. Dbajmy o nasze wspólne 

dobra. 

 

II. Omówienie spraw pozostałych oraz rozliczenie roku 2019/2020 przez RR 

 

1. Rozliczenie finansowe za ubiegły rok szkolny. 

Pomimo pandemii Nauczyciele pracowali, organizowali konkursy dla dzieci, a Rada Rodziców 

chętnie wspierała takie działania. 

Poniżej przedstawiamy sumę wydatków w roku szkolnym 2019/2020: 

- nagrody w konkursach:   7 220 zł 

- papier (tonery, serwis) do ksera:  5 000 zł (składki klasowe) 

- doposażenie kącika „za kratami”:  1 600 zł 

- medale dla klas 3 i odznaczenia dla najlepszych uczniów: 700 zł 

 

2. Opłata za ksero. 
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Ze względu na epidemię koronawirusa środki finansowe na ksero nie zostały w całości 

spożytkowane, a zatem w I semestrze 2020/2021 RR nie będzie prowadziła zbiórki pieniędzy 

na ksero. Składka będzie płatna dopiero w II semestrze. 

 

3. Fundusz RR: 

Składka na fundusz RR nie uległa zmianie i wynosi 50 zł od Rodziny (niezależnie od ilości dzieci 

uczących się w szkole).  

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i zachęcamy do wspierania działalności Rady. 

Jednocześnie przypominamy, iż solidarne wpłaty premiowane są zwrotem części składki dla 

klas, które wpłaciły w całości (lub w znakomitej większości). W ubiegłym roku szkolnym w 

czołówce uplasowały się:  

- w klasach 0-3: kl. 1b, 3a oraz 1a 

- w klasach 4-8: kl. 6a, 4a, 5a. 

 

III. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców 

Posiedzenie Rady zakończyło się głosowaniem w wyborach nowego Prezydium RR.  

Przewodniczącym Rady Rodziców została Pani Lidia Walasek 

Zastępca Przewodniczącego Pan Piotr Hulewicz 

Skrabnikiem pozostała Pani Mariola Jaworska – Brusiło 

Sekretarzem pozostała Pani Joanna Jędrzejewska. 

IV. WBO Wrocławski Budżet Obywatelski 

Do 5 października można głosować na projekty WBO. Zachęcamy do przyjrzenia się propozycjom 

związanymi z Kuźnikami. 

Głosować można na dwa projekty:  

- osiedlowy (nr: 393, 337, 375, 249, 244, 229, 195, 52)  oraz 

- ponadosiedlowy (nr: 322, 363). 

Głosować może każdy, niezależnie od miejsca zameldowania. 

 

W imieniu Prezydium Rady Rodziców jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu, 

zachęcamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny Librus (adresat: Szkolna Rada Rodziców). 

 

 


