
Witam serdecznie 

Przedstawiamy Państwu działania, które dzięki dobrowolnym dokonanym przez Państwa składkom 

na Radę Rodziców, udało nam się zrealizować dla naszych dzieci.  Piszemy także o planach na 

najbliższą przyszłość do wykonania.  

Apelujemy jednak, też o dokonanie wpłat, do osób które jeszcze tego nie uczyniły, gdyż wszystkie te 

akcje wykonaliśmy z pieniędzy wpłaconych przez niecałe 30 procent rodziców, 

Akcje są organizowane dla wszystkich dzieci bez względu czy któryś w rodziców wpłacił czy nie.  

Miło byłby abyśmy mogli zorganizować więcej działań, ale jest to uzależnione od Państwa dobrej 

woli. 

Działania podejmowane przez RR w roku szkolnym 2018/2019 

1. Pasowanie Klas Pierwszych – zakup poczęstunku , organizacja zabawy dla Dzieci w Centrum 

zabaw KINDEREK oraz zakup dla każdej klasy materiałów dydaktycznych 

2. Zbiórka makulatury „Akcja Jesień” – wygrane klasy wyjechały na przedstawienie pt 

”Dwanaście miesięcy” , RR organizowała wyjście oraz  opłacała przejazd Dzieci . (pieniądze ze 

zbiórki trafiły do klas - nagrody natomiast sponsorowaliśmy my). 

3. Organizacja Balu Andrzejkowego – poczęstunek dla wszystkich Dzieci, organizacja oprawy 

muzycznej oraz strojenie Sali 

4. Mikołajki 2018 – każde Dziecko  otrzymało niespodziankę od RR 

5. Wniesienie opłaty wpisowej do Szkolnego Związku Sportowego,  umożliwiającej Dzieciom 

udział w zawodach unihokeja  

6. Finansowanie  nagród dla laureatów licznych konkursów m.in. 

Konkurs logopedyczny „Szumiące drzewa” 

Konkursy plastyczne „Mój zdrowy posiłek” ,  

Konkurs mitologiczny „Partenon” 

Konkurs literacki „Magia Świąt” 

Konkursy informatyczne „ Pisanki i gry wielkanocne” , Offline Challenge 48h” , Kartki i gry 

świąteczne”  

7. Klasa która osiągnęła 100%  wpłat na RR otrzymała zwrot w wysokości 20% składek  

8. Plakaty na akcję schronisko. 

9. Bal karnawałowy Rady Rodziców – całkowity dochód przeznaczony na bieżącą działalność 

rady 

10. Bal Karnawałowy  dla Dzieci – zakup poczęstunku , oprawa muzyczna oraz udekorowanie sali 

11. Słodki „Tłusty czwartek” 

Planowane 

1. Słodki upominek od Zajączka 

2. Zbiórka Makulatury – Akcja „Wiosna” 

3. Współorganizowanie Dnia Sportu  - planowany zakup bramek i sprzętu do unihokeja 

4. Wsparcie Balu ósmych klas 

5. Zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku  

 

Z innych środków staramy się pozyskać ławki które będą umieszczone jeszcze na terenie szkoły. 



Jednocześnie informuję iż cały czas trawa akcja zbierania elektro-śmieci którą nadzoruje Pan 

Krzysztof Chęczyński. Z pieniędzy uzyskanych z dotychczasowej zbiórki szkoła w tym roku szkolnym 

dostała projektor multimedialny.  

Z poważaniem Artur Dąbkowski – przewodniczący Rady Rodziców.  


