
SPOTKANIE Z RODZICAMI- 27.11.2008
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, 
Witam bardzo serdecznie i tradycyjnie już proszę o chwilę uwagi. Listę spraw, które chciałbym Państwu pokrótce 

przedstawić otwierają zagadnienia n/t bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Kluczowe akty 

prawa oświatowego- ustawa o systemie oświaty i KN po nowelizacji nakładają  na dyrektora szkoły bardzo konkretnie 

określony obowiązek w tym względzie. To była przyczyna, dla której w ostatnim czasie zwróciłem się do Państwa z prośbą o 

deklarację zobowiązania do stałego przeglądania „Zeszytów korespondencji” pod kątem pozyskiwania informacji o 

doraźnych zmianach w planie lekcji ZSO, spowodowanych absencją nauczycieli. Intencją moją było, by, zgodnie z duchem 

w/w zmian ustawowych przekazywać Państwu informację o wcześniejszym zakończeniu lub późniejszym rozpoczynaniu 

lekcji w danym dniu. Informuję zatem, że do dyspozycji Państwa przeznaczyliśmy: „Zeszyt korespondencji z wpisem 

informacji o zmianie, stronę WWW: zso.pl.pl z zakładką Zastępstwa na stronie głównej oraz możliwość pozyskania 

informacji telefonicznie w sekretariacie pod tel. 2763577. Zachęcam do regularnego przeglądania Zeszytu czy strony WWW 

nie tylko pod kątem zmian w planie lekcji.        

Kontynuując wątek działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów, pragnę kilka zdań poświęcić realizacji programów 

stypendialnych w tym roku szkolnym. Wychodzę bowiem z założenia, iż brak trosk materialnych wzmacnia proces uczenia 

się równie silnie, co tradycyjnie pojęte bezpieczeństwo kojarzone z monitoringiem czy spektaklami profilaktycznymi. Otóż 

do chwili obecnej udało się objąć pomocą materialną kilkudziesięcioro potrzebujących uczniów, w tym 18 w ramach 

trwającego wciąż projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Stypendium dla 

najzdolniejszych” podjętego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie. W uzupełnieniu dodam, iż tradycyjnie już

wsparciem objęliśmy uczniów klas III, finansując uczestnictwo w balu studniówkowym dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej oraz wykorzystujemy programy stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów. Mam 

świadomość, że nasza oferta nie wyczerpuje niestety realnych potrzeb w tej mierze, natomiast optymizmem napełnia mnie 

fakt traktowania pomocy stypendialnej w szkołach powiatu krakowskiego jako priorytetu w misji opiekuńczej szkoły.

Pozostając przy zagadnieniu opieki, spieszę donieść, iż utrzymaliśmy także na ubiegłorocznym, wysokim poziomie 

ofertę zajęć pozalekcyjnych. Realizujemy obecnie w ramach grantów powiatowych 4 koła zainteresowań: klub filmowy, klub 

europejski, sks, kółko matematyczne i zajęcia wyrównawcze z matematyki. Ponadto Rada Rodziców finansuje zajęcia 

fitness-aerobic i doskonalenie pływania dla trzecioklasistów, którzy zamierzają podjąć studia na AWF. Wreszcie- grupa 

uczniów klas III zamierzająca podjąć studia w AGH rozpoczyna kurs „roku zerowego” z matematyki we współpracy i pod 

patronatem AGH. 

Wraz z dbałością o wysoki poziom bezpieczeństwa i opieki dydaktyczno-wychowawczej staramy się 

systematycznie poszerzać bazę dydaktyczną i podnosić poziom estetyki obiektu. Miło mi zatem donieść, że przez wakacje i 

w pierwszych  miesiącach nauki odnowiliśmy 3 sale: gabinet matematyczny (10), gabinet historyczny (4) i salę 19 w 

przyziemiu, przy czym w ostatnim przypadku zakupiona już nowa wykładzina zostanie położona w przyszłym tygodniu. W

najbliższy poniedziałek ogłoszony zostanie również przetarg na zakup i dostawę szafek ubraniowych do szatni, które zastąpią 

wysłużone i nieładne szafki dotychczasowe. Wartość zamówienia wynosi 80.tys. zł. I uwzględniając procedury zamówień

publicznych zostanie ono zrealizowane najpóźniej do połowy lutego 2009. Szkolna baza dydaktyczna, nie licząc drobnych 

zakupów, wzbogaciła się w tym czasie o wizualizer- nowoczesne urządzenie multimedialne współpracujące z komputerem i 

rzutnikiem multimedialnym do wykorzystania na lekcji każdego przedmiotu oraz kompletne oprogramowanie go nauki 

języków obcych dla 2 pracowni językowych. Wartość w/w zakupów to ponad 6.000 PLN.

Wspomniane już starania finansujemy z budżetu lub pozyskujemy w ramach umów i projektów, w których szkoła 

uczestniczy od lat. Niemniej 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 opiekę n-li nad młodzieżą podczas lekcji pływania, w myśl przepisów bezpieczeństwa absolutnie konieczną oraz 

wspomniane wcześniej zajęcia pozalekcyjne cieszące się popularnością wśród młodzieży: aerobic, kurs pływania, a także-

warsztaty psychoedukacyjne, które chcielibyśmy rozpocząć od marca przyszłego roku. W ankiecie majowej n/t poziomu 



oferty edukacyjnej szkoły Państwo od lat wskazujecie jako postulat do realizacji rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych . 

starając się go wypełnić, pozyskujemy fundusze z różnych źródeł, lecz i tak część zajęć oczekiwanych przez młodzież 

zmuszeni jesteśmy realizować z budżetu RR. Tymczasem od początku roku dokonano 15 wpłat na łączną kwotę 1730 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. W tej 

sytuacji zwracam się do Państwa z gorącym apelem 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 zrewidować zakres oferty pozalekcyjnej, a także poważnie rozważyć dalsze 

prowadzenie zajęć wf na basenie. Składka jest dobrowolna, nie proponuję też żadnej wysokości wpłaty- każda kwota będzie 

mile widziana. Aby do minimum ograniczyć formalności, tradycyjnie przygotowaliśmy formularze bankowe opatrzone 

numerem konta, a w sekretariacie dyżuruje sekretarz szkoły. Kończąc, informuję, że jestem do Państwa dyspozycji w swoim 

gabinecie na parterze. Dziękuję za uwagę.

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 (tablice ogłoszeń, WWW szkoły)

2. ZIMOWISKO – spotkanie organizacyjne w Sali nr 19 (przyziemie) ok. godziny 18.15.
3. BEZPŁATNE SZCZEPIENIE przeciw meningokokom (klasy I)- informacja na ulotce i stronie 

WWW.powiat.krakow.pl
4. KANAŁY INFORMACYJNE do kontaktów z rodzicami: „Zeszyt korespondencji”, 

WWW.zso.pl.pl/Zastępstwa, sekretarz szkoły 276-35-77 codziennie 7.45-15.30
5. Przypominam Państwu Profesorom o ankiecie KO n/t „eurosierot”. Termin przekazania do 

sekretariatu: 28.11.2008


