
Szanowni Państwo !
Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Corocznie w trybie głosowania z

grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja 
trwa jeden rok szkolny.    

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz 
organizacjami działającymi w szkole.       

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do
doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. 

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla 
wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców wydawała fundusze m.in na:

nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych ,

Dzień Sportu (nagrody, dyplomy, napoje),

pokrycie kosztów na dojazdy na zawody sportowe i konkursy międzyszkolne, 

wpłata na Szkolny Klub Sportowy(SKS),

sfinansowanie 4 audycji umuzykalniających,

dofinansowanie do zakupu lektur do szkolnej biblioteki,

wsparcie Samorządu Uczniowskiego, 

zakup czekolad dla dzieci na Mikołaja,

Kiermasz Świąteczny, organizowany razem z Nieformalną Grupą Rodziców "Słowacki"- nagrody dla każdej 
klasy ( cały zysk został przeznaczony na pomoc dla chorej uczennicy naszej szkoły),

Festyn Rodzinny - atrakcje, konkursy, drobne nagrody ( zysk przeznaczony na konto Rady Rodziców) .

Jako nowo wybrana Rada Rodziców zwracamy się z apelem do wszystkich Rodziców uczniów naszej 
szkoły o jak najżyczliwsze przyjęcie wszystkich decyzji RR, licząc na zrozumienie i szeroką współpracę. Będziemy 
starać się dysponować funduszami Rodziców w sposób racjonalny, zawsze z korzyścią dla naszych dzieci.

Pragnę przypomnieć, że składka na RR jest nieobowiązkowa, ale jeżeli zależy nam na wsparciu i rozwoju 
działalności naszej szkoły oraz organizowaniu różnych imprez i atrakcji dla naszych dzieci po prostu trzeba 
środków na ich realizację.   Dlatego prosimy i zachęcamy do uiszczenia składki na Komitet Rodzicielski, która 
wynosi w tym roku 60 zł. na rodzinę. Z góry serdecznie dziękujemy.                                                                                     
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