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Drodzy Rodzice
przeczytanie tej wiadomości zajmie tylko 3 minuty. Liczymy, że będzie to czas z pożytkiem dla naszych
dzieci i ich szkoły. „Naszej Szkoły”
Na początek oczywistość…
Szkoła - przygotowuje nasze dzieci do życia we współczesnym świecie, a stawia on obecnie przed
młodzieżą wysokie wymagania.
Żyjemy w epoce gospodarki opartej na wiedzy, a najlepiej funkcjonują w niej Ci, którzy otrzymali
najlepszą edukację. Wiedza jest obecnie najwyżej cenionym kapitałem. Mówi się o kapitale ludzkim.
Nie miejmy złudzeń: dobry poziom edukacji nie zależy od urzędników, ministra, samorządu…
O dobry poziom edukacji w naszej szkole , musimy zadbać MY - Rodzice, angażując się w życie szkoły.
Dlaczego ? A komu najbardziej zależy na wychowaniu dzieci ? Do kogo zgłoszą za 10-15 lat z reklamacją ?
Jako rodzice mamy prawo i obowiązek kształtować szkołę, dbać aby zapewniła najlepsze warunki
kształcenia. Róbmy więc to !
Wiemy: każdy z nas jest zajęty, nie ma czasu (to mówimy najczęściej)…
Co więc sprawi, że zaangażujemy się w pracę szkoły? Uznając to za swój obowiązek?
Może to, że zapoznamy się z planami, że będziemy informowani w przejrzysty sposób?
Spełniamy więc te wymagania.
Przedstawiamy poniżej rozliczenie za rok ubiegły (wykorzystania środków powierzonych Radzie
Rodziców) a następnie opiszemy cele Rady w bieżącym roku szkolnym.
Rozliczenie roku szkolnego 2019/2020
Rada Rodziców pracująca w roku 2019/2020 miała trudne zadanie. Ze względu na COVID, wiele planów
musiało zostać zmodyfikowanych. Poniżej prezentujemy zestawienie wydatków i dochodów.
BILANS OTWARCIA 859,95
WPŁYWY RADA RODZICÓW 6480,00
ZWROT ZA NAGRODY KLASY I-III 760,00
ZABAWA ANDRZEJKOWA -590,39
KONKURS HISTORYCZNY -185,00
NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU -3998,64
BILANS ZAMKNIECIA 3325,92

Dziękujemy osobom, które zakończyły pracę w radzie,
za włożony wysiłek, poświęcony czas i zaangażowanie.

Plany na rok szkolny 2020/2021

Lepsze warunki edukacji naszych dzieci, stworzymy wtedy, gdy wspólnie z dyrekcją szkoły usuniemy
ograniczenia (znane i mogące się pojawić podczas trwającej epidemii Covid) oraz zaczniemy budować
wspólnotę wokół naszej szkoły i klas naszych dzieci.
Istnieją 3 główne wyzwania:
1) Najpoważniejsze: szkoła jest za mała! Przybywa uczniów, powstają kolejne oddziały.
Już za kilka lat – przy braku rozbudowy – nie zmieścimy kolejnych roczników, nie zapewnimy
warunków do prowadzenia zajęć. Już dziś mamy trudności z: małą ilością pomieszczeń, słabym
wyposażeniem. Mamy kłopot z wydawaniem posiłków, ze swobodnym i bezpiecznym ruchem
wokół szkoły. Doinwestowania wymaga infrastruktura telekomunikacyjna, informatyczna,
nagłośnienie sali gimnastycznej, aby w „normalnych” warunkach prowadzić uroczystości szkolne.
Wymienione powyżej ograniczenia infrastrukturalne są olbrzymim wyzwaniem i w ich
rozwiązanie muszą się zaangażować wszyscy Rodzice. Poprzez wspomaganie dyrekcji, pomoc w
gromadzeniu funduszy, wywieranie nacisku społecznego.
2) Konieczność tworzenia wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za szkołę, poprzez angażowanie
dzieci i rodziców w projekty związane ze szkołą. Pamiętajmy: nasze dzieci (a my z nimi) spędzimy
w tym środowisku kilka lat życia !!!
3) Trzeba poprawić finansowanie naszych działań - działań społecznych - poprzez znalezienie
dodatkowych źródeł dochodów, wykraczających poza portfele rodziców…
Jako Rada Rodziców skupimy się na powyższych 3 zagadnieniach, planujemy więc:
- wspomagać dyrekcję w pracach projektowych i administracyjnych oraz przy opracowaniu koncepcji
rozbudowy szkoły,
- dofinansować ze środków rady poprawę łączności wewnątrz szkoły (telefony + karty tel.),
- opracować projekt i sfinansować (lub dofinansować) nagłośnienie sali gimnastycznej,
- pomóc w przygotowaniu projektu poprawy infrastruktury informatycznej,
- stworzyć warunki (docelowo powołać fundację) pozwalającą gromadzić środki własne (odpis 1%
podatku na organizacje pożytku publicznego) oraz zdobywać środki od sponsorów (finansowanie
zewnętrzne),
- utworzyć budżet uczniowski do dyspozycji dzieci, rozwijający wśród uczniów umiejętność pracy nad
projektami finansujący te projekty,
- zorganizować piknik rodzinny i dzień sportu połączone z akcjami charytatywnymi,
- sfinansować nagrody dla uczniów na koniec roku,
- sfinansować nagrody na konkursy organizowane przez nauczycieli,
- opracować biuletyn informacyjny dla rodziców informujący o życiu szkoły i inicjatywach rodziców,
- przygotować nagrody specjalne dla wybitnych uczniów.
Ta lista może być rozszerzona, będzie to jednak możliwe jedynie w przypadku Państwa wsparcia.

Zaproszenie do współpracy

Możemy wyjść poza dotychczasowe schematy pracy szkoły. Do tego niezbędna jest jednak nasza własna
praca (społeczna) na rzecz szkoły i naszych dzieci.
Potrzebne są wszystkie osoby; szczególnie posiadające doświadczenie i kompetencje w sprawach
związanych z rozbudową szkoły oraz pracą organizacyjną na rzecz szkoły. Zapraszamy do współpracy
wszystkich Rodziców (i ich znajomych), architektów, prawników, urzędników, budowlańców,
dekoratorów wnętrz, ogrodników i projektantów zieleni; samorządowców, działaczy społecznych;
marketingowców, grafików komputerowych, informatyków; doradców podatkowych, księgowych, osoby
pozyskujące zawodowo środki z różnych funduszy, zajmujące się crowdfundingiem, sieciami social
network, projektowaniem stron internetowych, prowadzeniem eventów; pedagogów; reżyserów i
aktorów, copywriterów, dziennikarzy; pracowników medycznych; przedsiębiorców, właścicieli firm
transportowych; kucharki i kucharzy, restauratorów; krawców, stolarzy; trenerów sportowych, trenerów
personalnych, przewodników górskich, ludzi dobrej woli, chętnych do pracy i mających ciekawe pomysły;
babcie, dziadków, ciocie, wujków, sąsiadów i sąsiadki, absolwentów szkoły, starszych braci i siostry.
Absolutnie wszystkich !!!
Wszystkich, którym się chce i wiedzą, że nikt nie zadba za nas o edukację naszych dzieci.
A na pewno nie zadba lepiej, niż my sami.
Prosimy o wsparcie finansowe; w tym roku są do wyboru dwa poziomy składki:
40 zł lub 60 zł (na pierwsze dziecko) i 30 zł na drugie dziecko., kolejne dziecko bez opłaty.
Mamy świadomość, że kwoty te mogą być obciążeniem dla niektórych budżetów domowych, jednak
osoby, które mogą - zachęcamy do wyższych wpłat. To w przeliczeniu na miesiąc zaledwie kilka złotych…
Nie bójmy się ich wydać, jako inwestycję w lepszą przyszłość dzieci.
Apelujemy, do wszystkich, aby swojej roli nie zredukowali jednak do opłaty na komitet rodzicielski.
Najważniejsze jest bowiem bezpośrednie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Wyłącznie w ten sposób będziemy realnie wpływać na poziom edukacji naszych dzieci.
Szukajcie nas w Szkole; zapraszamy do kontaktu.

Rada Rodziców
Agnieszka Antosiewicz (1A); Mariola Paniak (1B); Piotr Kipczak (2A) Elżbieta Wasiluk (2B);
Katarzyna Błaszak (3A); Lucyna Koźmińska Pałka (3B); Krzysztof Korepta (4A); Świerczek Ewelina (4B);
z-ca przewod.: Karolina Gajzler-Polak (5); Grzegorz Kowaliczek (6A); skarbnik: Roland Gruszewski (6B);
przewod.: Piotr Wronowski (7); Michał Pytel (8)

Na koniec
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” - Albert Einstein

