
                                                    

 

 

 

Robimy dużo, dużo, dużo… nie wiemy w co ręce włożyć,  tyle jest tematów …  
 

- jeżeli zainteresuje Cię nad czym pracujemy – zajrzyj do listu w „pełnej wersji”.  
Tu podamy jedynie przykład: stworzyliśmy „budżet uczniowski” -  chcemy za jego pomocą uczyć 
nasze dzieci przedsiębiorczości. 
 

Nie chcesz, aby urzędnicy decydowali o Twoich podatkach ? 
 

- zdecyduj o nich sam: daj na szkołę 1% podatku. 
 

Nie lubisz wydawać niepotrzebnie kasy? 
 

- przeszukaj półki i znajdź książki bądź lektury, które oddasz do biblioteki. Oszczędzimy kasę na 
zakup przez bibliotekę nowych, a koniecznych książek. 
 

Nie chcesz, aby Twoje dzieci nudziły się w szkole ?  
 

- możemy zrobić zrzutkę na fajny sprzęt. Ale zamiast tego może po prostu  klikaj, klikaj, klikaj….  
Nie na facebooku -  ale w linki, które dosyłamy. 
Za Twoje klikanie, dzieci i szkoła mogą wygrać kasę na dofinansowanie różnych projektów.  
 

Nie chcesz, aby Twoje dzieci przyzwyczaiły się do przeciętności, ucząc się w podniszczonych klasach ?  
 

- porzuć pilota, kompa, tablet i telefon - załóż robocze ciuchy. W dwa popołudnia lub weekend 
odmalujemy całą szkołę do czysta. Dwie sale już pomalowaliśmy :-) 

 
Nie chcesz, aby wycinano drzewa i marnowano surowce wtórne ?  
 

- pozbieraj makulaturę. Obierzemy ją i sprzedamy. Za kasę kupimy kiełbasę na ognisko na piknik 
rodzinny…. 

 
Nie chcesz, aby Twoje dzieci dostały od szkoły i Rady Rodziców jedynie książkę na koniec roku  ?  
 

- Nie dałeś jeszcze rady lub zapomniałeś wpłacić na komitet rodzicielski? Zrób to teraz  (nr konta 
98 1140 2004 0000 3302 7805 1571). Nie możesz sobie pozwolić na jednorazową wpłatę ?  
Ustaw przelew zdefiniowany na 5 zł, na kilka miesięcy…do wakacji. To mniej niż cena jednej kawy 
 -  a  dla Naszych Dzieci liczy się każda złotówka…   

 
Nie chcesz, aby Twoje dzieci uczyły się na dwie zmiany, albo w wynajętych salach ?  
 

- zacznij działać!!! Powiemy co trzeba robić - jeśli się do nas odezwiesz. Szkoła nie zbuduje się 
sama... 30 lat temu skończył się system, w którym wszystko się należało za darmo …. 
 

Rada Rodziców 
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