
Komunikat nr 26/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawach organizacyjnych 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie! 

 

W nawiązaniu do spraw przedstawionych mi na zebraniu Rady Rodziców w dniu 

22 listopada 2022 roku informuje się, że: 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie 

dokonał przeglądu oferty produktów umieszczonych w automatach, a także otrzymał 

pisemne oświadczenie od dostawcy tego asortymentu, iż produkty spełniają wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych  przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane 

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  

 

2. W celu usprawnienia odbioru dzieci oraz ich bezpieczeństwa przy wejściu do 

budynku B (w oknie recepcji, po lewej stronie od drzwi) został umieszczony monitor. 

Opracowany autorski skrypt programistyczny zainstalowano na laptopie, do którego 

podłączony jest monitor. O planowanej godzinie wyjścia uczniów klas I-III z sal 

lekcyjnych na monitorze ukazuje się nazwa klasy, która jest wyświetlana w czarnym 

kolorze na białym tle. Ekspozycja nazwy klasy trwa pięć minut. Po upływie tego czasu 

nazwa znika.  

3. Do dnia 30 listopada br. Dyrektor otrzymał pisemne propozycje od Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Nauczycieli w temacie wymiany punktów na 

nagrody w ramach akcji TALENCIAKI.LIDL. 

a) Samorząd Uczniowski: 

- oczyszczacz powietrza (1400 talenciaków), 

- wózek (700 talenciaków), 

- hałasomierz (450 talenciaków), 

- laptop dla ucznia (2600 talenciaków), 

- zestaw tangramów (150 talenciaków). 

 

b) Rada Rodziców: 

- chusta animacyjna (1000 talenciaków), 

- pudełko instrumentów – 2 szt. (2x750 talenciaków), 

- zestaw krosen do tkania (1300 talenciaków), 

- grupowy zestaw plastyczny XXL (850 talenciaków), 

- pakiet planszówek dla nieco starszych (400 talenciaków), 

- zestaw tangramów (150 talenciaków). 



c) Rada Pedagogiczna: 

- zestaw geometryczny do tablicy, 

- zestaw szachów (w zestawie jest 10 opakowań), 

- zestaw kompasów, 

-  tablice magnetyczne z układu pokarmowego, rozrodczego i krwionośnego. 

 

4. Uwzględniając powyższe propozycje (przedstawione przez Organy Szkoły) oraz 

potrzeby Szkoły i opinie Zastępców Dyrektora Szkoły, sprawujących nadzór nad 

poszczególnymi oddziałami i nauczycielami  Dyrektor Szkoły podjął decyzję, że 

w pierwszej kolejności w ramach akcji TALENCIAKI.LIDL zamówione zostaną: 

 

- hałasomierz  

- laptop dla ucznia  

- pudełko instrumentów 

- grupowy zestaw plastyczny XXL 

- pakiet planszówek dla nieco starszych 
- zestaw szachów (w zestawie jest 10 opakowań), 

- zestaw kompasów. 

  

 


