
Szanowni Państwo, 

 

Rada Rodziców przede wszystkim dziękuje za wszelkie wsparcie i zaangażowanie 

Państwa w latach ubiegłych na rzecz Rady Rodziców; 

 

jednocześnie informuje, że dnia 2 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady 

Rodziców (dalej RR) SP w Złotorii, którego przedmiotem były następujące sprawy: 

1. RR uchwaliła nowy Regulamin RR, z uwagi na zmianę przepisów prawa - prawo 

oświatowe, 

2. RR w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła program wychowawczo-

profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018, 

3. powzięła uchwałę co do wysokości składki na Radę Rodziców, obecnie wynosi ona 40 zł. 

(jak w roku poprzednim). Jednak przy wpłacie na 1 dziecko drugie i kolejne uczące się w SP 

w Złotorii, jest zwolnione z opłat składki.  

Termin wpłat to 30.11.2017r.                !!!!! UWAGA !!!! nr konta dla składek ulega 

zmianie- również przez wzgląd na zmianę przepisów. 

obecnie nr konta to : 46 9491 0003 0000 0018 2517 0001 

Bank Spółdzielczy w Grębocinie, filia w Złotorii. 

W przypadku 100 % wpłat od danej klasy w terminie do dnia 30.11.2017 roku, dla klasy 

następuje zwrot w wysokości 10 % (do wykorzystania na wycieczki, bilety itp.). 

 

Nadto RR wstępnie przedstawiła plan swego działania na rok szkolny  2017/2018: 

1. z okazji dnia Edukacji Narodowej- 13.10.2017 roku- złożenie życzeń i podziękowań  

w imieniu wszystkich rodziców uczniów SP w Złotorii przez przedstawicieli RR, za wkład  

w edukację  dzieci wraz z małym poczęstunkiem, 

2. z okazji Pasowania 1 klas- 25.10.2017 roku, udział w uroczystości, złożenie życzeń przez 

przedstawicieli RR, przekazanie środków finansowych dla każdej z klas 1, w celu zakupu 

pomocy dydaktycznych , 

3. przystąpienie do procedury zakupu szafek szkolnych dla dzieci klas 4,  

4. organizacja akcji "Zbiórka dla Schroniska"- w dniach 6-9.11.2017r. 

- podczas tych 4 dnia na terenie szkoły zostanie rozmieszczony karton, do którego można 

będzie wkładać: karmę dla psów, kotów, miski, koce itp. 



5. organizacja Balu Andrzejkowego- który odbędzie się:  30.11.2017r.  

- dzieci podczas Balu będą mogły się przebrać lub zawrzeć w ubiorze element w kolorze 

żółtym -"kolorze niosącym szczęście, radość"- dlatego, iż w tym roku mamy w zamiarze 

wesprzeć charytatywnie Oddział Onkologii w Bydgoszczy, o czym szerzej zostaną Państwo 

poinformowani w terminie późniejszym (na chwilę obecną to potrzeby w postaci: pampersów 

we wszystkich rozmiarach, poduszek-jaśków, poszewek na te poduszki, pieluchomajtki, 

szczoteczki, pomoce plastyczne- farby, pisaki, kredki, kolorowanki, zeszyty, bloki do 

rysowania, ołówki, długopisy itp, gry edukacyjne, książeczki) 

- dla dzieci wystąpi DJ Chmielnik (charytatywnie dzięki jednemu z rodziców RR)- któremu 

zostanie zakupiony mały poczęstunek od RR; dzieci otrzymają muzykę stosowną do swojego 

wieku; 

- RR zapewni robienie zdjęć podczas tego balu; 

- RR zakupi dla dzieci poczęstunek, który dzieci będą mogły przekąsić w trakcie zabawy,  

- RR wraz z rodzicami i wychowawcami postara się zapewnić opiekę podczas balu, 

6. organizacja Mikołajek- dnia 6.12.2017r.: 

-dzieci otrzymają niespodziankę zakupioną przez RR (którą rozda Mikołaj); 

7. zbiórka MAKULATURY- w dniach, w tych dniach potrzebna jest pomoc co najmniej 6 

osób- po co najmniej 2 na każdy dyżur. Proszę by 3-klasowe dokonały wyznaczenia osób 

dyżurujących w tych dniach. 

-25.10.2017r.  w godz. 7.30 - 9.30 oraz 12.00- 14.00 

-26.10.2017r.  w godz. 7.30-9.30 oraz 12.00 - 14.00 

-27.10.2017r.   w godz. 7.30-9.30 oraz 12.00-14.00 

proszę mieć na uwadze, iż okoliczności nie do przewidzenia w chwili obecnej, mogą wpłynąć 

na zmianę terminu (np. awaria pojazdu - dowożącego kontener) 

8. organizacja charytatywnego Balu Rady Rodziców- który odbędzie się dnia 02.02.2018r.- 

"Zajazd Rytkówka" w Obrowie, do udziału w którym wszystkich Państwa serdecznie 

zapraszamy (bliższe informacje w terminie późniejszym), 

9. organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci- dnia 08.02.2018r. 

- dzieci otrzymają od RR zakupiony poczęstunek, 

- RR zapewni robienie zdjęć, 

- członkowie RR wraz z rodzicami oraz wychowawcami postarają się zapewnić opiekę 

podczas balu, 

10. Wiosenna Zbiórka MAKULATURY- termin zostanie Państwu przekazany w II 

semestrze szkolnym, 



11. Zdjęcia klasowe- kwiecień 2018 roku (konkretny dzień zostanie podany w terminie 

późniejszym), 

12. organizacja Zająca- 26.03.2018r. 

- dzieci otrzymają niespodziankę od RR, 

13. organizacja Dnia Dziecka- czerwiec 2018 - konkretny dzień zostanie wskazany w II 

semestrze szkolnym, 

- RR zapewni zabawy i atrakcje dla dzieci, 

- RR zapewni poczęstunek dla dzieci, 

14. Zbiórka Elektrośmieci- jak dotychczas prosimy o przekazywanie wszelkich tego typu 

odpadów (małe i duże AGD, RTV, komputery, laptopy, telefony, drukarki, konsole, żarówki, 

świetlówki oraz baterie itp.), w każdy ostatni tydzień miesiąca (kotłownia szkoły).  

 

Członkowie Rady Rodziców, proszą Państwa o wsparcie i czynny udział w powyższych 

uroczystościach.  Informują jednocześnie, iż ze składek przekazywanych przez Państwa na 

RR, pokrywane są powyższe uroczystości, a także: 

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, 

- zakup książek dla dzieci za wyniki w nauce (zakończenie roku) oraz za udział we wszelkich 

konkursach, 

- wsparcie finansowe dzieci z rodzin będących w potrzebie. 

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą - o wsparcie funduszy RR, poprzez 

przekazywanie na jej rzecz- 1 % podatku. 

 

Rada Rodziców wspiera także: 

 

- Gminne Święto Niepodległości, 

- Gminne Święto Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. 

 

 


