
SPOTKANIE Z RODZICAMI- 15.04.2009
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 2008/2009 wkracza w decydująca fazę: za kilka dni pożegnamy trzecioklasistów, 

którzy rozpoczną egzaminy maturalne. Korzystając z okazji zapraszam Państwa na uroczyste 

zakończenie roku klas III w piątek, 24.04 o godzinie 14.30. Przygotowujemy się też do rekrutacji na 

przyszły rok szkolny. Oferta ZSO została już opublikowana wraz z regulaminem rekrutacji na stronie 

internetowej szkoły, ponadto dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym 

ulotki na ten temat przy wejściu do szkoły. Na 28 kwietnia zaplanowaliśmy również 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 prowadzimy zapisy do klasy I ULO- dwuletniej szkoły

ponadgimnazjalnej dla dorosłych, kształcącej w trybie zaocznym, kończącej się maturą. Będę 

wdzięczny, jeśli wiedzę na temat rekrutacji przekażecie Państwo osobom zainteresowanym z kręgu 

Waszych znajomych czy krewnych. 

Spośród spraw bieżących satysfakcją napełniają mnie różne projekty edukacyjne, w których 

młodzież naszej szkoły już uczestniczy lub do których przystąpi w roku przyszłym. Do tej pierwszej 

kategorii zaliczyłbym zajęcia dodatkowe w ramach programów realizowanych wspólnie z uczelniami 

Krakowa: z fizyki (Feniks- UJ), matematyki i geografii (Rok 0 w AGH) i edukacji obywatelskiej (Jean 

Monet- WSEI). Kategoria druga dotyczy natomiast przygotowywanego właśnie programu ścisłej 

współpracy dydaktycznej z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH i Wydziałem 

Hodowli Zwierząt UR. Eksperyment ten faktycznie sprowadza się do objęcia przez te uczelnie 

patronatu dydaktycznego nad dwiema klasami I od początku przyszłego roku szkolnego. Szczegóły 

programowe i organizacyjne eksperymentu opublikujemy na naszej stronie WWW w najbliższym 

możliwym terminie. Podsumowując dokonania ostatnich tygodni, pragnę też wspomnieć o zajęciach 

dodatkowych dla maturzystów (matematyka, biologia, geografia, chemia, historia i wos, j. angielski). 

Cieszyły się one dużym zainteresowaniem młodzieży klas III, toteż jestem przekonany, że zaowocują 

pięknie zdaną maturą. Tuż przed świętami powróciła także z Bawarii kolejna grupa naszych uczniów 

uczestniczących w projekcie wymiany młodzieży z powiatów krakowskiego i monachijskiego. 

Wspólnie z niemieckimi kolegami realizowali podjęty podczas październikowego pobytu młodych 

Niemców w Skawinie program: Mój sąsiad. Zachęcam gorąco Państwa i uczniów do zainteresowania 

się naszymi programami wymiany młodzieży. W przyszłym roku planujemy organizację kolejnej 

edycji wymiany. Tym razem z gimnazjum im. A. Einsteina w Sankt Augustin pod Bonn, z którym 

współpracujemy od niemal 20.lat. Informacje na ten temat przekażą Państwu wychowawcy.

Szanowni Państwo, 
Dokonująca się na przestrzeni ostatnich miesięcy nowelizacja prawa oświatowego porządkuje 

między innymi procedury realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież w sytuacji czasowego 

wyjazdu rodzinnego za granicę, a także przekazywanie prawnej opieki nad dzieckiem pod 

nieobecność rodziców w kraju. Informacje n/t koniecznych czynności związanych z opieką prawną 



nad dzieckiem podczas pobytu rodziców (prawnych opiekunów) za granicą przekażą Państwu 

wychowawcy. Proszę nie bagatelizować tych procedur. Notarialne poświadczenie czasowego 

przejęcia praw rodzicielskich może przecież być potrzebne w wielu sytuacjach życiowych. Jeśli 

natomiast planują Państwo czasowy (np. roczny) wyjazd z dzieckiem (naszym uczniem) za granicę-

proszę o osobisty kontakt ze mną w celu uzgodnienia warunków ew. powrotu do szkoły.

Na koniec, jak zwykle, pragnę serdecznie podziękować Państwu za wpłaty na fundusz RR. Od 

poprzedniego zebrania wpłynęło 1100 zł. Gdyby ktoś z Państwa chciał dokonać jeszcze wpłat na RR 

informuję, że u wychowawców złożone zostały stosowne formularze, a w sekretariacie do godziny 

18.00 będzie dyżurować sekretarz szkoły, pani Krystyna Zaczkowska. 

Zachęcam także Państwa do zapoznania się z projektem Rajdu Kujonów oraz informacją o 

wakacyjnym obozie sportowym na Słowacji( podczas całego spotkania będzie dyżurował organizator 

obozu pan M. Potoczny, n-l wf z G1).

Dziękuję za uwagę i przepraszam za przerwę w spotkaniu.


