Zaborów, 24 czerwca 2016

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,
Dziękujemy za sformułowanie uwag krytycznych dotyczących działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie. Charakter uwag wskazuje na
(podzielaną także przez Radę Rodziców) troskę o wysokie standardy kształcenia, utrwalanie wartości
historycznych i patriotycznych, efektywność wychowawczą Szkoły oraz o bezpieczeństwo dzieci na
jej terenie. Ubolewamy jednak nad tym, że pismo z dnia 16 czerwca 2016 roku, choć utrzymane w
poetyce dialogu i oczekuj ące mer ytor ycznej repliki od Rady Rodziców Szkoł y,
fakt ycznie uniemożliwia dialog , nie ujawniając nazwiska Nadawcy. Chcielibyśmy jednocześnie
zaznaczyć, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie nie ma
obowiązku udzielenia odpowiedzi na pismo anonimowe. Ironiczną, a nawet pogardliwą modalność
wypowiedzi Autora pisma można uznać za dodatkową okoliczność zwalniającą Radę Rodziców
Szkoły z obowiązku odniesienia się do uwag i zarzutów sformułowanych w sposób obraźliwy,
szczególnie w odniesieniu do Przewodniczącego Rady. Kierując się jednak zasadami transparentności
działań podejmowanych przez Radę Rodziców Szkoły, w trosce o dobre imię jej członków,
chcielibyśmy się ustosunkować do sformułowanych zarzutów. Odpowiedź na zarzuty jest utrudniona
nie tylko ze względu na brak informacji dotyczących Autora pisma, nagromadzenie zastrzeżeń pod
adresem Rady, ale przede wszystkim z uwagi na zróżnicowaną wagę zarzutów oraz błędy
gramatyczno-stylistyczne i typograficzne, które sprawiają, że pismo jest w kilku fragmentach słabo
czytelne.
Pragniemy odpowiedzieć, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku
w Zaborowie w zakresie przysługuj ących j ej uprawnień określonych w Ustawie z dnia 7
września 1991 roku „O systemie oświaty” (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz
z późn. zm.), Statucie Szkoły i Regulaminie (oba dokumenty są dostępne na stronach internetowych
Szkoły), w ramach dost ępnych środków finansowych – sumy dobrowolnych skła dek
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ograniczeń wyni kaj ących z pr ywatnych obowiązków zawodowych i rodzinnych
członków Rady Rodzi ców Szkoł y , skutkujących np. niepełną frekwencją podczas zebrań Rady
– podejmowała liczne działania zmierzające do pogłębienia współpracy Rodziców, Dyrekcji i Grona
Pedagogicznego Szkoły w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
i profilaktycznych oraz organizacyjnego i finansowego wspierania szkolnych i klasowych inicjatyw
uczniowskich i rodzicielskich. Szczegółowe ustalenia oraz formy aktywności członków Rady
Rodziców odnośnie wymienionych obszarów dokumentują kolejne Protokoły z zebrań Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie: Protokół nr 1/2015/2016
z dnia 15 września 2015 roku, Protokół nr 2/2015/2016 z dnia 15 października 2015 roku, Protokół nr

3/2015/2016 z dnia 9 grudnia 2015 roku oraz Protokół nr 4/2015/2016 z dnia 17 marca 2016 roku.
Przedmiotem dyskusji Członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/ 2016 były m. in.: 1)
możliwości sfinansowania nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej z funduszy Gminy
w roku szkolnym 2016/2017, 2) problemy pracy z dziećmi, które otrzymały orzeczenia o potrzebach
kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 3) respektowanie dobrych praktyk
komunikacji Wychowawców klas z Rodzicami, 4) problem dostępności oferty zajęć pozalekcyjnych
i konkursów przedmiotowych dla uczniów klas I-III i IV-VI, 5) problem organizacji zajęć opiekuńczowychowawczych na świetlicy szkolnej, 6) problem przygotowania uczniów do kuratoryjnych
konkursów przedmiotowych

organizowanych w Szkole Podstawowej dla uczniów klas IV-VI

(problem finansowy), 7) problem bezpieczeństwa i ciągłości opieki nad dziećmi w drodze ze szkoły do
przystanku autobusowego oraz na przystanku autobusowym do momentu wejścia dzieci do autobusu,
8) problem niedostatecznej liczby egzemplarzy lektur w bibliotece szkolnej, 8)

możliwość

pozyskiwania środków finansowych z reklam zawieszonych na terenie szkoły/ wynajmu sal szkolnych
dla organizacji zewnętrznych, 9) możliwość pozyskania dotacji z budżetu powiatu na organizację
akcji wspierających rozwój dzieci, 10) problem odzyskania pieniędzy zgromadzonych w wyniku akcji
„1% dla mojej szkoły” od Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. W trosce o bezpieczeństwo
i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci Rada Rodziców rozważała także m. in. możliwości pozyskania
środków finansowych na renowację szkolnego placu zabaw, budowę bieżni do skoków w dal na
terenie szkoły, zakupu stołu do gry w tenisa na świeżym powietrzu, możliwość zamontowania
oświetlenia na boisku szkolnym, budowy wiaty na rowery oraz możliwość zamontowania
dodatkowego monitoringu na terenie Szkoły.
Protokoły oraz pozostałe dokumenty Rady (także finansowe) archiwizuje i udostępnia na
życzenie Zainteresowanych Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły. Zgodnie z Regulaminem Rady
Rodziców Szkoły Przewodniczący zdaje coroczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady
Rodziców w danym roku szkolnym przed upływem kadencji na zebraniach rady Rodziców Szkoły.
Skarbnik Rady Rodziców przedstawia z kolei sprawozdanie finansowe. Obie relacje te są opiniowane
przez członków rady Rodziców i protokołowane, a następnie składane w archiwum Rady Rodziców
Szkoły. Dotychczas ze względów formalno-prawnych nie praktykowano zamieszczania sprawozdań
merytorycznych i finansowych Rady Rodziców Szkoły w wolnym dostępie na stronie internetowej
Szkoły lub w gminnej prasie. Nie jest to także praktyka stosowana w jakichkolwiek polskich
placówkach wychowawczo-oświatowych.
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców zorganizowała lub uczestniczyła
w organizacji następujących imprez: 1) konkursu modelarsko-szybowcowego „Szybujący Modelarze”
(edycja 2015) dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (12 grudnia 2015 roku) we
współpracy z Urzędem Gminy Leszno, Dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, firmą
Elektroinstalatorstwo Tomasz Denis, firmą Skynet Sp. J., firmą Flyspot Warsaw Indoor Skydiving.
Celem Konkursu było promowanie idei modelarstwa i szybownictwa olimpijskiego wśród dzieci

i młodzieży oraz wspomaganie aktywności sportowej i artystycznej w edukacji szkolnej, 2) akcji
„Podziel się książką”, wspierającej i rozwijającej wśród dzieci zainteresowania czytelnicze, 3) XIII
„Majówki Zaborowskiej” (11 czerwca 2016 roku) służącej promocji Szkoły i integracji środowiska
lokalnego. Odpowiadając na wnioski Dyrekcji Szkoły, Wychowawców Klas, Rad Rodziców
poszczególnych klas i Samorządu Szkolnego Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 oraz
zgodnie z regulacjami zawartymi w Regulaminie obiegu i wydatkowania środków finansowych Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie (dokument dostępny na
stronie internetowej Szkoły: http://www.szkolazaborow.org/radarodzicowpodst.html) dofinansowała
nie tylko m.in.: 1) nagrody w szkolnych konkursach przedmiotowych (zob. wykaz konkursów
w zakładce http://www.szkolazaborow.org/konkursypodst.html na stronie internetowej Szkoły, 2)
nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 za bardzo dobre osiągnięcia w nauce i
wzorowe zachowanie, 3) zakup okolicznościowych upominków dla dzieci (m. in. z okazji pasowania
na ucznia I klasy), 4) nagrody i upominki dla dzieci z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca 2016
roku, 5) puchary i medale dla „Mistrzów tabliczki mnożenia” w klasie II a, ale także: wycieczki dla
klasy Vb w nagrodę za najwyższą średnią w szkole oraz wyjazdy na wycieczki indywidualnych
uczniów.
Ponadto, w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 Przewodniczący Rady Rodziców, w ścisłej
współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, nadzorował przebieg

prac

remontowych (wymiana pieca w kotłowni, wymiana podłogi w sali gimnastycznej). Rada Rodziców
wsparła wniosek o dofinansowanie tynkowania elewacji Szkoły, który został przedłożony Radzie
Gminy Leszno. Rada Rodziców przygotowała i złożyła wniosek do Rady Gminy dotyczący budowy
parkingu przy gmachu Szkoły. Pragniemy podkreślić, że członkowie Rady Rodziców są świadomi
faktu, że teren i budynek Szkoły figurują na liście obiektów zabytkowych objętych opieką
konserwatorską. Pozyskanie funduszy na renowację budynku Szkoły (m.in. remont dachu) i bramy
wjazdowej z właściwych funduszy celowych (krajowych i europejskich) nie leży jednak w gestii
Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły, ani któregokolwiek z członków Rady, ale w zakresie
obowiązków przedstawiciela Gminy Leszno odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy
europejskich.
Pragniemy zapewnić Pana/ Panią o należytym szacunku, powadze i świadomości członków Rady
Rodziców wobec dramatycznej wojennej historii Szkoły, wsparciu dla kultywowania tradycji Szkoły
i szerzenia wartości patriotycznych oraz o pełnym uznaniu dla jej dawnych i obecnych Pracowników.
Chcielibyśmy przypomnieć, że galeria fotografii upamiętniająca historię Szkoły i Jej Pracowników,
znajdująca się na parterze Szkoły, powstała z inicjatywy i dzięki silnemu osobistemu zaangażowaniu
Przewodniczącego Rady Szkoły, p. Tomasza Denisa, który w roku szkolnym 2013/2014 pełnił
obowiązki Wiceprzewodniczącego rady Rodziców.
Odnosząc się do pozostałych uwag Pana/ Pani, uprzejmie prosimy o wskazanie tytułów pozycji
książkowych zakupionych z funduszu Rady Rodziców Szkoły, które skłaniałyby dzieci do agresji lub

powodowały lęk. Uwagi dotyczące ubioru Przewodniczącego Rady Rodziców uznajemy za
bezprzedmiotowe.
Pragniemy zaznaczyć, że z radością przyjmiemy wszelkie konkretne propozycje dotyczące
możliwych form aktywności Rady Rodziców, które pozwoliłyby pogłębić i usprawnić komunikację
w Szkole oraz przyczynić się do zintegrowania środowiska lokalnego. Prosimy jednak, by
oczekiwania wobec Rady Rodziców i propozycje obszarów działań Rady na rzecz Szkoły i lokalnej
społeczności uwzględniały zapisy w dokumentach regulujących pracę Rady, a przede wszystkim
ograniczone fundusze pochodzące z dobrowolnych składek Rodziców dzieci z poszczególnych klas
w danym roku szkolnym. Jednocześnie zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność Rady
Rodziców Szkoły poprzez kandydowanie do rad Rodziców poszczególnych klas.

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie,
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

