
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 

najbliższy rok szkolny. 
 

Apelujemy o dokonanie wpłat, do osób które jeszcze tego nie uczyniły, 
gdyż wszystkie te akcje wykonaliśmy z pieniędzy wpłaconych przez 
niespełna 40 % procent rodziców, zdajemy sobie sprawę, że w 
dzisiejszych czasach gdy wszystko drożeje i coraz trudniej zamknąć 
domowe budżety, ale mimo wszystko prosimy o wpłaty składki na Radę 
Rodziców. Nie zmieniliśmy jej wysokości od lat i wynosi ona 40 złotych 
za rok i jest to składka za całą rodzinę bez względu ile dzieci mają 
Państwo w naszej szkole. Dodatkową motywacją niech będzie fakt, że 
klasy które wpłacą w 100% składkę otrzymają zwrot w wysokości 20% 
wpłat i będą mogły te pieniądze wydać według własnego uznania.   
 

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 2021/2022 to m.in: 
1. Pasowanie Klas Pierwszych – zakup poczęstunku , zakup dla każdej 
klasy materiałów dydaktycznych według zapotrzebowania 
przedstawionego przez wychowawców klas pierwszych. 
2. Zbiórka makulatury „Akcja Jesień” – wygrana klasy Va 
3. Mikołajki 2021 – każde Dziecko otrzymało niespodziankę od RR 

4. Wniesienie opłaty wpisowej do Szkolnego Związku Sportowego, 
umożliwiającej Dzieciom udział w zawodach unihokeja 

5. Finansowanie nagród dla laureatów licznych konkursów 
przedmiotowych  
6. Klasa która osiągnęła 100% wpłat na RR otrzymała zwrot w wysokości 
20% składek 

7. Plakaty na akcję schronisko i zbiórka karmy dla zwierząt. 
8. Zbiórka darów i środków opatrunkowych dla uchodźców z ogarniętej 
wojną Ukrainy 

9. Bal Karnawałowy dla Dzieci – zakup poczęstunku , oprawa muzyczna 
oraz udekorowanie sali 
11. Słodki „Tłusty czwartek” 

12. Zakup książek na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz 
uczniów naszej szkoły na zakończenie roku szkolnego 
13. Książkowe prezenty dla wszystkich uczniów klas pierwszych 



14. Dofinansowanie wycieczek i wyjść na wydarzenia kulturalne dla 
potrzebujących uczniów naszej szkoły oraz dzieci z Ukrainy 
15. Zakup przyborów szkolnych dla uczniów z Ukrainy 
16. Słodki poczęstunek dla uczniów z okazji Dnia Dziecka 
17. Wsparcie Balu ósmych klas 

 
Ponadto planujemy w nowym roku szkolnym zorganizować dodatkowo:  
1. Słodki upominek od Zajączka  

2. Współorganizowanie Dnia Sportu - planowany zakup sprzętu 
sportowego i nagród dla zwycięskiej klasy 

3. Zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku 

4. Doposażenie biblioteki szkolnej w kącik ‘Lubię czytać’  
 
 
 

Jednocześnie informujemy, że cały czas trawa akcja zbierania elektro-

śmieci którą nadzoruje Pan Krzysztof Chęczyński. Zużyty elektro sprzęt 

można zostawiać przy blaszanym garażu na parkingu szkolnym. Z 

pieniędzy uzyskanych z dotychczasowej zbiórki szkoła w tym roku 

również będzie mogła otrzymać nowy sprzęt elektroniczny. ( w minionym 

roku były to m.in. odtwarzacze CD przekazane klasą pierwszym oraz 

nauczycielom języków obcych).  


