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W czwartek 18. października 2018 roku w SP300 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP 

300 z Dyrektor SP300 Anną Jaczewską, które było okazją do omówienia zgłoszonych 

wcześniej na piśmie problemów i postulatów. Poniżej przedstawiamy zgłoszone problemy, 

rekomendacje RR oraz informacje uzyskane od Dyrekcji. 

 

1. Bezpieczeństwo dzieci, potrzeba sprawdzania dorosłych przy wejściu do szkoły 

(portiernia). Prośba do dyrekcji o uszczelnienie procedur.  

Rekomendacja RR: wycieczka do szkoły na Wiertniczą – mają bardzo sprawny system 

zapobiegania wejściom niepożądanych osób do szkoły. 

Odpowiedź Dyrekcji: Wejście do szkoły od strony stołówki jest kontrolowane świetnie 

– jest tam Pan, który zna opiekunów i dzieci, dzieci wychodzą stopniowo. Wejście 

od strony biblioteki jest trudne do upilnowania – około godziny 14-15 ze szkoły 

wychodzi tłum dzieci, w związku z czym w tym czasie kontrola wejść i wyjść                 

jest mocno utrudniona. Z podobnym problemem boryka się szkoła na Wiertniczej,             

co potwierdziła dyrekcja tamtejszej placówki. Wiele zależy od postawy Rodziców.  

2. Bezpieczeństwo dzieci. Przez wandalizm wąskiej grupy dzieci cierpi ogół uczniów.          

Jakie rozwiązania wprowadzi szkoła, żeby nad tym zapanować?  

Odpowiedź Dyrekcji: Z powodu kolejnej dewastacji drzwi w toalecie męskiej na 1. 

piętrze dokonanej przez uczniów klas gimnazjalnych – drzwi otwierane kopniakami 

zostały wyrwane z zawiasów – Dyrektor podjęła decyzję o zamknięciu toalety 

chłopców na I piętrze w czasie lekcji oraz po godzinie 14. W czasie lekcji do 

godziny 14. oraz przez cały czas po godzinie 14. chłopcy mogą korzystać z toalety 

na parterze oraz z toalet przy hali sportowej. Prośba do rodziców chłopców z 3. klas 

gimnazjum     i klas 7. i 8. szkoły podstawowej o rozmowy wychowawcze z 

dziećmi. 

Po remoncie wodno-kanalizacyjnym zostanie przeprowadzony remont łazienek.  

3. Zdrowie dzieci - możliwość wyjścia na dwór w czasie długich przerw, propozycja 

wydzielenia obszaru dla klas 4-8 i gimnazjum.  

Rekomendacja RR: Czytelna informacja dla dzieci, rodziców i pracowników na Librusie       

lub na stronie WWW szkoły, na której przerwie jest dyżur opiekuńczy (czyli kiedy dzieci 

mogą wychodzić) oraz w jakim obszarze dzieci mają się poruszać. 

Odpowiedź Dyrekcji: Dyrekcja zorganizowała dyżur nauczycielski na długiej przerwie o 

godzinie 12:30 Dzieci mogą w tym czasie wychodzić na dwór – wyznaczona przestrzeń to 

duże boisko przed szkołą.  

 

 

 

 

 



4. Zdrowie dzieci oraz koszty ponoszone przez Radę Rodziców, czyli źródełka zakładane 

bezpłatnie przez wodociągi zamiast baniaków z wodą. Jaki jest realny termin założenia 

ich w naszej szkole? Jak rodzice mogą pomóc w przyśpieszeniu tej sprawy? Do czasu 

instalacji źródełek przydałby się taki baniak również w pobliżu wejścia na hali sportowej.  

Rekomendacja RR: Pieniądze przeznaczane na wodę w baniakach można by przeznaczyć 

na realizację innych potrzeb szkoły – np. dofinansowanie wyposażenia klas.  

Odpowiedź Dyrekcji: Dyrekcja na wniosek rodziców i pomimo swoich obiekcji 

(obawa przed zakażeniami związanymi z wodą miejską oraz trudnościami z 

utrzymaniem porządku wokół źródełek) po dokonaniu badań zdatności wody 

planuje zainstalowanie źródełek. Nie ustalono dokładnego terminu, ponieważ 

trudno stwierdzić, kiedy zakończy się remont (Urząd Dzielnicy Wilanów ma 

problem z ekipami).  

5. Zdrowie dzieci - ciężar plecaków. Propozycja systemowego rozwiązania problemu: aby 

nauczyciele wskazywali młodszym dzieciom, w klasach 1-3, które książki mogą zostawić 

w szkole w szafkach, a dla wszystkich dzieci zapewniony był dostęp do podręczników 

on-line oraz żeby podręczniki on-line były stosowanie w czasie lekcji. Mniej prac 

domowych oraz stosowanie statutu szkoły - brak prac na weekendy i na święta - prośba o 

przypomnienie nauczycielom. 

Rekomendacja RR: e-podręczniki do użytku domowego, Rada może spróbować zebrać 

komputery dla dzieci, które ich nie mają.  

Odpowiedź Dyrekcji: Dyrekcja rozmawia i rekomenduje również rodzicom rozmowy z 

nauczycielami na temat potrzeby korzystania z e-podręczników – negocjowanie z 

nauczycielami, żeby dzieci nie nosiły podręczników oraz żeby nie były noszone 

zeszyty ćwiczeń (są do pracy w domu i powinny być przynoszone tylko raz na jakiś 

czas w celu sprawdzenia).  

Informacja od Dyrekcji o dostępnych e-podręcznikach: WSiP ma w wersji 

elektronicznej: historię, język polski, muzykę i matematykę. Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe ma e-podręcznik do matematyki. Wydawnictwo Nowa 

Era ma w wersji elektronicznej podręcznik dla nauczyciela z przedmiotów: chemia, 

fizyka, geografia, plastyka.  

6. Ocenianie - jest bardziej surowe niż w innych szkołach, a oceny liczą się do punktacji do 

liceum.  

Rekomendacja RR: Propozycja uznania szóstek w 8. klasach oraz klasach 3. gimnazjum 

jako normalnej oceny, a nie oceny za zadania dodatkowe. 

Odpowiedź Dyrekcji: Szóstki powinny być stawiane nie tylko za prace dodatkowe – 

na ten temat będą rozmowy z gronem pedagogicznym. Będą również rozmowy na 

temat tego, by uwzględniać wkład pracy dzieci.  

 

 

 

 

 

 



7. Nauka – postulat zmiany statusowych zapisów dot. kartkówek i sprawdzianów. Rodzice 

postulują, by dla całej szkoły podstawowej była jednakowa liczba sprawdzianów (2 na 

tydzień) i kartkówek (też 2), a także aby prace klasowe nie były zapowiadane z dnia na 

dzień – tak, aby uczniowie mieli czas na przypomnienie sobie oraz opanowanie 

materiału.  

Odpowiedź Dyrekcji: Nauczyciele otrzymali w tej sprawie od Dyrekcji pouczenie na 

piśmie. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, ale powinny zawierać 1-2 pytania i 

dotyczyć ostatniej lekcji. Rodzice są proszeni o zgłaszanie przypadków łamania 

zasad bezpośrednio do Dyrektor Jaczewskiej, np. poprzez Librusa. 

 

8. Mienie prywatne - przypomnienie o zakazie dorabiania kluczyków do szafek, aby nie 

było sytuacji, że dzieci otwierają swoje szafki z poprzedniego roku, które należą do 

innych osób. Jeden klucz zapasowy jest w szkole, propozycja, aby był w sekretariacie lub 

u portiera, a nie u wychowawcy. Zamiana szafek wewnątrz klasy powinna być zgłoszona 

na piśmie do tej osoby, która klucze wydaje i przechowuje klucze. 

Odpowiedź Dyrekcji: Łamanie zasad regulaminu (zakazu dorabiania kluczyka) jest nie 

do upilnowania. Tegoroczna zmiana szafek została dokonana na życzenie rodziców 

(duże szafki w pierwszej kolejności dla klas sportowych). Po zastosowaniu sugestii 

RR skierowała prośbę do Dyrekcji o zmianę szafek dopiero wtedy, gdy uczeń 

przechodzi do klasy 4. lub kończy szkołę.  

9. Fluoryzacja - prośba o informację tydzień wcześniej w Librusie, aby dzieci mogły 

przynieść swoje szczoteczki i nie generować kolejnych śmieci. 

Odpowiedź Dyrekcji: Dyrekcja szkoły nie odpowiada za pracę Pielęgniarek w szkole. 

Prośba RR o pomoc w uzyskaniu przez RR informacji o terminach fluoryzacji. 

10. Współpraca RR ze szkołą - prośba o wyznaczenie jednej osoby, do której można by 

zgłaszać i z którą można by omawiać udział szkoły i uczniów w różnych programach 

edukacyjnych (np. w Festiwalu Nauki, do którego trzeba zgłaszać klasy już w sierpniu, a 

zgłoszenia może dokonać tylko ktoś z kadry nauczycielskiej). 

Rekomendacja RR: Byłoby dobrze, gdyby taką funkcję pełniła któraś z Pań wicedyrektor, 

żeby można było do Niej zajrzeć i omówić propozycje i żeby miała na to czas. 

Odpowiedź Dyrekcji: Rekomendacja zgłaszania propozycji bezpośrednio do Dyrektor 

Jaczewskiej – np. poprzez Librusa lub mailowo do sekretariatu.  

 

 


