Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Opiekunowie Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym

Podsumowując pierwsze półrocze nauki w roku szkolnym 2018/2019, chciałabym Państwu serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę, wszelką korespondencję i inspirujące rozmowy.
Przez 4 miesiące (od września do grudnia 2018r.) w naszej szkole wiele się działo. Oprócz
konkursów, wycieczek, uroczystości i wystaw upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, zaproponowaliśmy Państwu oraz dzieciom działania i warsztaty skupione wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem dziecka w sieci (punkt cyberinfo podczas konsultacji
z Rodzicami oraz warsztaty na temat uzależnień od telefonów „Phonoholizm”). Kontynuując
tę tematykę, już dziś kieruję do Państwa zaproszenie na dwa wydarzenia, które zorganizujemy
w naszej szkole przy współpracy z Wydziałem Nauk i Politycznych i Dziennikarstwa UAM:
Pierwsze to wykład gościnny doktora Jakuba Jakubowskiego z Wydziału Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Konferencję Naukową
„Edukacja w XXI wieku”, podczas której eksperci, naukowcy, praktycy i pragmatycy rozważać będą różne aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa (cyfrowego – mowa będzie o
cyfrowej demencji i uzależnieniach od smartfonów, bankowego, szkolnego, aspekty prawne
dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych, zawodowego –
mając na uwadze tak zwaną edukację całożyciową (long-life education, edukację pernamentną) wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej naszych dzieci. Do dyskusji oprócz przedstawicieli świata nauki i mediów zaproszone zostaną osoby zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa w naszej gminie, a także pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi. Patronat
honorowy nad konferencja objął wójt gminy Tarnowo Podgórne, Tadeusz Czajka.
W pierwszym tygodniu czerwca zaplanowaliśmy dla uczniów naszej szkoły „Dni bezpieczeństwa” , podczas których dzieci w praktyczny sposób poznają zasady udzielania pierwszej pomocy czy zasady bezpieczeństwa nad wodą.
W maju w murach naszej szkoły gościć będziemy Dyrektorów poznańskich szkół i wizytatorów z KO w Poznaniu. Będzie to spotkanie służące wymianie doświadczeń i wiedzy na temat
przepisów oświatowych dotyczących bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
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Drugie półrocze będzie to także czas zrewidowania i zmienienia zasad oceniania zachowania
w szkole. Dokument ten musi zostać dostosowywany do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i rzeczywistości w jakiej wychowujemy i kształcimy dzieci i młodzież. Szkoła będąc instytucja wspierającą Rodziców w procesie wychowania musi kształtować takie postawy i zachowania, które wraz z nabywanymi kompetencjami kluczowymi i wiedzą przedmiotową
ułatwią dzieciom funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Pracująca obecnie grupa Rodziców przygotowuje zmiany w Regulaminie oceniania zachowania, niezależnie nad zmianami w zapisach dyskutuje też grono pedagogiczne. Liczę, że
wspólnymi siłami uda nam się stworzyć dokument czytelny, precyzyjny i spełniający wszelkie wymogi prawne, taki który umożliwi dokonywanie sprawiedliwych ocen postaw
uczniowskich w zakresie zachowania.
Szanowni Państwo,
jesteśmy największą placówką oświatową w gminie.
Z zagwarantowanego przez gminę budżetu szkoły 9 mln zl (który jak warto zaznaczyć jest
podwojoną sumą 4,5 ml zagwarantowanych z subwencji oświatowej) na rok budżetowy 2019
zaplanowaliśmy następujące wydatki:


Budowę strefy Kiss and driver, która usprawni ruch przed szkołą w godzinach dowozu

i odbioru dzieci, przebudowę parkingu na terenie szkoły, remont dużej sali gimnastycznej
malowanie całej szkoły w nowym skrzydle, dostosowanie 3 nowych sal lekcyjnych do zajęć
edukacyjnych, zakupy: doposażenie gabinetów przedmiotowych


wymianę oświetlenia



zakup ławek i stołów do sal lekcyjnych (dostosowane do wzrostu najstarszych dzieci z

klas VII i VIII), zakup szafek uczniowskich, nowe tablice do sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych.
Budżet to także:


Dojazdy na baseny



Dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, ale także zajęcia

dla ucznia zdolnego i kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty (które rozpoczniemy
od września)


Szkolenia pracowników administracyjnych i nauczycieli



Stypendia dla uczniów



Dodatkowe atrakcje w ramach „Aktywnej przerwy” w budynku i na zewnątrz oraz

montaż monitoringu wewnętrznego.
Zgodnie z poczynioną we wrześniu obietnicą, priorytetem jest dla mnie „wyjście z dwuzmianowości”. W tym celu, już w czerwcu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych opra2

cujemy nowy plan na rok szkolny 2019/20 dostosowując go tak, aby uczniowie klas 7 i 8
oprócz przyswajania treści wynikających z podstawy programowej mieli także czas na rozwijanie zainteresowań i pasji oraz przygotowanie do egzaminu zewnętrznego.
Szkoła w XXI wieku, nasza szkoła, stoi wobec wyzwań ale i zagrożeń współczesności. Wszyscy, zarówno dyrektorzy jak i nauczyciele, a myślę że mogłabym też wypowiedzieć
się w imieniu większości z Państwa – Rodziców, jesteśmy tego świadomi. Dokonywane
zmiany w edukacji powinny być na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci, rodzina oraz
wyzwań cywilizacyjnych. Dlatego niezwykle ważne są relacje dyrektorzy - nauczycieleuczniowie-rodzice-środowisko lokalne a także reguły określające zakresy autonomii oraz
współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i wychowania. Wszystkie działania,
które podejmujemy w szkole mają na celu dobro DZIECKO tu i teraz, w szkole , ale i w przyszłości. Chcemy usprawnić funkcjonowanie szkoły w różnych obszarach: jako miejsca nauki,
pracy, zabawy, planujemy uatrakcyjnić program zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę oraz wpływać na kształtowanie dodatkowych kompetencji nauczycieli. Zamierzamy
wprowadzić innowacje (elementy koncepcji „Budzącej się szkoły”), które będą omawiane i
dyskutowane z przedstawicielami Rady Rodziców, Nauczycielami i Organem Prowadzącym.
Rodzicielstwo w cyfrowej erze tak jak i nauczanie i uczenie się ma swoje
plusy i minusy. Media społecznościowe i technologie informacyjne nadal będą ułatwiały rozprzestrzenianie się informacji. Naszym zadaniem, zadaniem Nauczycieli, jest pomóc dzieciom w funkcjonowaniu w cyfrowym świecie w sposób bezpieczny, uczyć korzystania i selekcjonowania wiedzy pochodzącej z różnych. Pamiętajmy, nasze dzieci świetnie radzą sobie
z technologiami informatycznymi, znają media społecznościowe, ale to my - dorośli znamy
życie.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Gawrońska-Garstka
Dyrektor szkoły
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