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W dniu 23 wrzesień 2019 r. odbyło się spotkanie (zwołane na wniosek Dyrekcji Szkoły)
przedstawicieli
a/ Rady Pedagogicznej której przedstawicielami byli:
- Aleksandra Sikora,
- Iwona Brudna-Warchał,
- Magdalena Gregorska
b/ Rady Rodziców której przedstawiciele byli:
- Ewa Miler -Pinkas
- Mariusz Peleck.
c/ nauczyciele religii:
- ks. Krzysztof Adamski
- ks. Piotr Wowry
- Anna Kraus
- Barbara Siedloczek
Zebranie otwarła i prowadziła p. dyrektor G. Tekielak.
Protokolantem została p. Ewa Miler-Pinkas.

Protokół
Na posiedzeniu podjęto następujące tematy:
a. Podręczniki do nauczania religii
Pan Mariusz Peleck przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonej ankiety wśród
rodziców dotyczącej użytkowania podręczników do nauczania religii.
77% uzyskanych odpowiedzi było za wprowadzeniem zmiany polegającej na wspólnym
korzystaniu przez wszystkie klasy z podręczników religii (nabytych przez R R ), które na stałe
pozostaną w szkole i będą służyć w przyszłości kolejnym klasom.
Nauczycie katechezy przedstawili następujące opinie:
-podręczniki do religii ewangelickiej w klasach 1-6 są w postaci zeszytów ćwiczeń
-podręczniki do religii katolickiej w klasach 1-2 są w postaci zeszytów ćwiczeń
W związku z powyższymi opiniami wspólnie zadecydowano, aby wprowadzić postulowane
rozwiązanie dla podręczników:
-religii ewangelickiej - klasy 7 i 8
-religii katolickiej - klasy 3-8
b. Dni wolne od nauki
Ponownie poruszono temat dni wolnych od nauki, rozważany już wcześniej
na zebraniu Rady Rodziców w dn.l 1 września 2019 r. Rodzice odnieśli się do
zaproponowanego przez Dyrekcję oraz Radę Pedagogiczną dnia 14 października 2019 r.,
jako dnia wolnego od nauki. A mianowicie wyrazili opinię, iż korzystniejszym dla dzieci
dniem wolnym od nauki będzie dzień 30.04.2020r. uzasadniając to następująco:
a/ semestr zimowy zawsze jest krótszy od letniego,
b/ początek września to okres organizacyjny w szkole co powoduje , iż nie w pełni
odbywa się efektywne kształcenie, a tym samym zmniejsza się ilość dni nauki w
semestrze zimowym

c/ w bieżącym roku szkolnym ferie zimowe dla woj. Śląskiego są bardzo wcześnie,
co powoduje, że zmniejsza się w stosunku do poprzednich lat - ilość dni nauki w
semestrze zimowym,
d/ w październiku jest zaplanowany już jeden dzień wolny na 31-go

W związku z powyższym na wyżej wymienionym zebraniu w dn. 23.09.2019r. pani
Dyrektor odnosząc się do przedmiotu dyskusji przytoczyła zebranym odpowiedni
zapis ustawy „Karta Nauczyciela”, który dzień 14 października uznaje za wolny od
zajęć lekcyjnych. Tym samym rozbieżności zostały rozwiązane.
Przedstawiciele RR wyjaśnili, iż nie znali treści ustawy „Karta Nauczyciela”. Strony
spotkania zrozumiały przedstawione przez siebie stanowiska, a tym samym powstałą
rozbieżność stanowisk. Wspólnie podjęto decyzję o ponownym rozpatrzeniu w dniu
30 września 2019r. przez Radę Rodziców kwestii dni wolnych.
W związku z tym Pani Dyrektor proponuje wykorzystanie wszystkich możliwych dni
wolnych.
Proponuje się następujące daty jako dni wolne od nauki:
-14.10.2019r (w dniu tym zgodzie z „Kartą Nauczyciela” mogą odbywać się tylko
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
-31.10.2019r.
-2 i 3.01.2020r.
-12.06.2020r.

c. Ustalenie terminu Święta Szkoły
Po analizie wspólnie ustalono termin na 06.06.2020r. argumentując to następująco:
- okres letni sprzyja imprezą plenerowym,
- miesiąc czerwiec jest okresem po komunijnym
- sobota jest najodpowiedniejszym dniem tygodnia.
d. Inne kwestie
Rada Pedagogiczna przedstawiła propozycje związane z funduszem RR, Rada
Rodziców potwierdziła zbieżne stanowisko w tej sprawie. Strony ustaliły, że temat
budżetu RR oraz sprawy związane z organizacją święta szkoły będą omawiane w
osobnym gronie „po zamknięciu miesiąca wrzesień” ze względu na dużą bieżącą
ilość spraw organizacyjnych.
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