
Plan działania Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 

1) Dzień Edukacji Narodowe 12.10.2016 

2)  OTWARCIE PLACU ZABAW NIVEA oraz KLASY NA DWORZE (altany) 

      13.10.1016 czwartek godz.10.00 .Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

3)  Pasowanie 1 klas 20.10.2016 czwartek godz 17.00 

4)  ZBIÓRKA MAKULATURY  26.10.16 środa godz.7.30-9.30     12.00-14.00 

                                            27.10.16 czwartek godz 7.30-9.30     12.00-14.00 

                                            28.10.16 piątek godz 7.30-9.30     12.00-14.00 

    Pieniądze ze zbiórki trafiają do poszczególnych klas 

    prosimy chętnych rodziców do zapisania się na dyżury pryz zbiórce 

5)  ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  14-16 .11.2016 poniedziałek, 

wtorek, środa (przyjmujemy karmy dla zwierząt koce itp) 

6) BAL ANDRZEJKOWY dla dzieci.30.11.2016-środa  Bal połączony z charytatywną 

zbiórką darów na Dom Dziecka w  Toruniu( Dzieci mogą się przebrać lub element 

pomarańczowy) 

7) Mikołajki 6.12.2016-wtorek . dzieci otrzymają słodki poczęstunek od RR 

8) BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci 12.01.2017-czwartek (dzieci mogą się przebrać ) 

9) BAL RADY RODZICÓW 24.02.2017 ,,Zajazd Rytkówka" Organizujemy charytatywny 

Bal RR serdecznie zapraszamy wszystkich   chętnych (24 luty 2017 ,,Zajazd Rytkówka" 

10) ZAJĄC 12.04.2017 dzieci dostaną słodki poczęstunek od RR 

11) Wiosenna zbiórka makulatury termin podamy póżniej 

12) Zbiórka Elektrośmieci każdy ostatni tydzień miesiąca- Zbieramy elektrośmieci 

wymieniamy na tablicę interaktywną 

13) Wiosną zostaną wykonane zdjęcia szkolne 

14) Dzień Dziecka -planowany na czerwiec 

Planujemy również: 

1)w październiku akcję podaruj szkole książkę 

2)bookcrossing - krążąca książka 

3)przystąpić do konkursu ogólnopolskiego -Filmik o zbiórce elektrośmieci - najlepszy filmik 

zdobywa tablicę interaktywną.(dzieci i rodziców zachęcamy do współpracy) 

Zachęcamy do przyłączenie się do naszych inicjatyw! Wszelkie pomysły mile widziane. 

Dodatkowe informacje 



1) Składka na RR wynosi w tym roku 40zł, przy 100% frekwencji do klasy wraca 10% 

Z składki RR pokrywa szkolnego Mikołaja Zająca, 2 bale dla dzieci Andrzejkowy oraz 

karnawałowy, Dzień dziecka, Pokrywa nagrody w konkursach, Pasowanie 1 klas, zakupuje 

nagrody książkowe na koniec roku, dofinansowuje rodziny potrzebujące, nagrody w 

konkursach szkolnych, pomoce dydaktyczne) 

2)  RR można wspierać przekazując 1% podatku 

Pozostałe ważne terminy: 

1)  ,,Gminne Święto Niepodległości" 10.11.2016czwartek 

2) Ferie 30.01-12.02 

3) Rekolekcje 01-03.03.2017 

 


