
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 01.10.2019 

 
 
1. DEN (Dzień Edukacji Narodowej) 14.10.2019 
Rada Rodziców tradycyjnie przygotuje kwiaty oraz miłą słodką niespodziankę dla grona 

pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

2. Strajk w Szkole 
Do wtorku 8.10.2019 Dyrekcja obiecała przekazać stanowisko nauczycieli w sprawie organizacji 

zielonych szkół w trakcie strajku „włoskiego” w naszej Szkole. 

3. Woda do dystrybutorów 
W związku ze zwiększonym zużyciem wody pitnej dostępnej w dystrybutorach podjęliśmy kroki w 

poszukaniu innego tańszego dostawcy lub negocjacjach z obecną firmą. Jeśli ktoś z rodziców ma 

namiary na korzystnie cenowego dostawcy – prosimy o kontakt z Radą Rodziców. 

4. Mikołajki 6.12.2019 
W zeszłym roku nowa formuła wręczania paczek świątecznych przez Mikołajów bardzo spodobała 

się uczniom, dlatego 6 grudnia (piątek) również do Szkoły ich zaprosimy       

5. Bale choinkowe 
W związku z niską frekwencją uczniów na zeszłorocznych dyskotekach, w tym roku szkolnym 
podtrzymujemy decyzję o nieorganizowaniu Balu karnawałowego dla dzieci przez Radę Rodziców. 
 
6. Składki na Radę Rodziców 

W zeszłym roku szkolnym znów spadł procent rodziców, którzy opłacili składkę na Radę 

Rodziców      Zachęcamy do wsparcia naszego budżetu, dzięki któremu możemy 

uprzyjemniać uczniom pobyt w szkole. Tylko 50 zł na semestr! Można wpłacić gotówką w 
sekretariacie lub gotówką na nasze konto. Nr konta podany jest obok w gablocie lub na www 
Szkoły.  
Finansujemy paczki świąteczne dla dzieci, pączki na Tłusty Czwartek, wodę pitna w 
dystrybutorach, organizujemy Festyn z okazji Dnia Dziecka, poczęstunek dla dzieci biorących 
udział w Wieczornicy Bożonarodzeniowej, sponsorujemy zakup nagród i dyplomów dla uczniów z 
wysoką średnią oraz biorących udział w konkursach szkolnych itd. Co jakiś czas zakupujemy 
również akcesoria sportowe czy inne elementy wyposażenia Szkoły uprzyjemniające uczniom 

czas w niej spędzony      W wakacje stanęły piękne ożywiające dolny hol wygodne sofy 

sfinansowane przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że się podobają Państwu i dzieciom      ? 

 
7. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Chcemy zaproponować Dyrekcji datę 1.06.2020 (poniedziałek) na zorganizowanie festynu z okazji 
Dnia Dziecka. Podsumowaliśmy zeszłoroczny festyn i podjęliśmy decyzję jakie atrakcje 
chcielibyśmy zamówić i zorganizować dla Szkoły.  
 

 

 

  

 
 
Rada Rodziców 


