RADA RODZICÓW SZKOŁY nr 54

Drodzy Rodzice
przesyłamy informację o działaniach Rady Rodziców podjętych w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 r.
1) Remont sal lekcyjnych w szkole
informujemy, że zakończył się remont „w czynie społecznym” sal lekcyjnych.
Początkowo wyremontowaliśmy dwie sale (członkowie Rady Rodziców zrobili to samodzielnie, na własny
koszt członków Rady); następnie jednak, dzięki podjęciu akcji i zaangażowaniu się Rodziców spoza Rady,
przed powrotem dzieci do szkół udało się wyremontować i odmalować pomieszczenia wszystkich klas !!!.
Sale odnowiono (wyszpachlowano i pomalowano ściany i sufity), w niektórych zawieszono nowe tablice.
Proszę ocenić efekty samodzielnie - zdjęcia są zamieszczone na stronie internetowej naszej Szkoły i na FB
pod adresem: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-54-w-Krakowie106277194703232/

Przed:

Dzisiaj:

Dziękujemy Państwu że podjęliście to wyzwanie; warunki w jakich uczą się nasze dzieci są obecnie
bardziej komfortowe. 😊
Do prac udało się zmobilizować naprawdę liczne grono osób, od kilku do kilkunastu osób z każdej klasy.
Były jednak osoby, bez których zaangażowania w pracę po 3-4 a nawet więcej dni (!), to przedsięwzięcie
nie miałoby szansy powodzenia. Dziękujmy więc:
1A: Renacie i Rafałowi Dyduch; 1B: Arturowi Matusik, Piotrowi Mucha; 2A: Izabeli i Rafałowi Sadzik,
Dominice Sterlińskiej, Darii Górskiej; 2B: Ani Woś i Andrzejowi Knapik, Dominice i Januszowi
Ślusarczykom, Kamili Micek, Magdalenie Wielanowskiej, Łukaszowi Balonowi, Edycie Dominiak, Urszuli
Szczepańskiej; 3A: Tomaszowi Deciowi; 3B: Monice i Michałowi Bogdańskim; 4B: Arturowi
Słupczyńskiemu, Tomaszowi Wronka; 5: Agnieszce Ogrodnik, Irenie Pluta, Urszuli Szczepańskiej; 6A:
Dominice Guzik-Płuchowskiej, Dominice i Januszowi Ślusarczykom, Markowi Pękalskiemu i
Grzegorzowi Kowaliczek, 6B: Markowi Straszakowi, Andrzejowi Mordarskiemu, 7: Izie Cygan, Arturowi
Słupczyńskiemu, Rafałowi Nowak.
oraz członkom Rady Rodziców, spośród których rekordziści spędzili w trakcie remontu w szkole
po kilkanaście dni !
2) Zbiórka makulatury
W grudniu i styczniu przeprowadziliśmy akcję zbiórki makulatury. Udało się łącznie zgromadzić blisko
2.850 kg !!! Środki ze sprzedaży przeznaczyliśmy na dofinansowanie świetlicy i zakupu gier dla dzieci.
Na szczególną uwagę zasługuje postawa ucznia klasy 8 Julka Florczyka, który zebraną makulaturę
osobiście dostarczył do składu i przesłał pieniądze z tej akcji na konto Rady Rodziców. Dziękujemy !!!
O kolejnej edycji akcji poinformujemy Państwa na przełomie marca i kwietnia.
3) Rozbudowa szkoły
26.stycznia 2021 roku udało nam się po długim oczekiwaniu doprowadzić do spotkania z p.Prezydent
Miasta Krakowa, Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa oraz Dyrektorami wydziałów odpowiedzialnych
za edukację.
Efektem tego spotkania była wizytacja naszej szkoły przez dyrektorów instytucji miejskich
odpowiedzialnych za utrzymanie placówek oświatowych. Obecnie ruszyło opracowanie koncepcji
rozbudowy szkoły.
Za około 2 miesiące poinformujemy Państwa o dalszych krokach z tym związanych. Koncepcję będziemy
chcieli zaprezentować na spotkaniu wszystkich Rodziców wraz przedstawicielami miasta. O terminach
poinformujemy w kolejnych pismach.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agnieszka Antosiewicz (1A); Mariola Paniak (1B); z-ca przewod.: Piotr Kipczak (2A) Elżbieta Wasiluk (2B);
Katarzyna Błaszak (3A); Lucyna Koźmińska Pałka (3B); Krzysztof Korepta (4A); Świerczek Ewelina (4B);
Artur Kołodziejczyk (5); Grzegorz Kowaliczek (6A); skarbnik: Roland Gruszewski (6B);
przewodniczący: Piotr Wronowski (7); Michał Pytel (8)

