
Szanowni Rodzice, 

Na wstępie chciałabym wszystkich serdecznie powitać i zaprosić do wspólnej pracy na rzecz naszych 
dzieci i szkoły, do której uczęszczają. 

Rada Rodziców w obecnym składzie pracuje od lutego br. W ubiegłym roku szkolnym realizowany był 
plan finansowy zatwierdzony przez poprzednią RR. Na niektóre pozycje, które były zatwierdzone nie 
mieliśmy wpływu. 

Na ostatnim zebraniu RR w czerwcu 2018 roku został zmieniony Regulamin RR, który kładzie nacisk 
przede wszystkim na dofinansowanie i wspieranie naszych dzieci w realizacji różnego rodzaju kółek 
zainteresowań, projektów i dopłat do kursów maturalnych. 

W bieżącym roku wyróżniającym się uczniom planujemy ufundować zamiast tradycyjnych nagród 
książkowych (cieszących się wśród młodzieży średnim zainteresowaniem), karty podarunkowe do 
Empiku, stwarzając tym samym możliwość wyboru zgodnego z zainteresowaniem ucznia. 

Rada Rodziców planuje podjąć współpracę z Fundacją UNIVERSITAS VARSOVIENSIS, która od wielu lat 
prowadzi kursy przygotowujące do matury. 

Dzięki temu, że zajęcia odbywają się w naszej szkole po rozmowach z Dyrekcją szkoły ustaliliśmy, że 
nasi uczniowie nie będą płacili części kwoty za wynajem pomieszczeń, którą płaci Fundacja. Dodatkowa 
Rada Rodziców będzie w miarę posiadanych środków dopłacać 2 zł do każdej godziny kursu (klasy II i 
III).  

W miarę zainteresowania uczniów dodatkowymi zajęciami (po wyborach nowego samorządu 
szkolnego przeprowadzimy ankietę wśród młodzieży nt. zajęć pozalekcyjnych) będziemy starali się 
poszukiwać nowych możliwości, aby młodzież mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach. 

W imieniu Rady Rodziców chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zasilili w ubiegłym i już w tym 
roku fundusz Rady Rodziców o dobrowolne wpłaty. To dzięki Państwa wsparciu udało się zrealizować 
zamierzone cele. 

Zachęcam wszystkich do zadeklarowania kwoty jaką zasilicie Państwo konto RR w bieżącym roku. 
Złożone deklaracje w dowolnych, zgodnych z Państwa możliwościami kwotach) pozwolą sensownie 
zaplanować wydatki w bieżącym roku szkolnym oraz zrealizować wszystkie założenia, wypracowane 
przez Waszych klasowych Przedstawicieli. 

Staramy się wspierać wszystkie pomysły uczniów jak i nauczycieli, pod warunkiem, że służy on całej 
społeczności szkolnej.  

Zachęcam Państwa również do odwiedzenia nowej strony internetowej szkoły 
www.dabrowski37lo.edu.pl (Rada Rodziców częściowo finansowała to przedsięwzięcie). 

W zakładce Rada Rodziców znajdziecie Państwo kontakt do Prezydium RR. Proszę o przesyłanie 
Państwa spostrzeżeń, uwag, różnego rodzaju propozycji, pomysłów i sugestii. Ze swojej strony 
deklaruję, że żadna informacja czy prośba nie pozostanie bez naszej reakcji. 

 

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie RR. 

Z poważaniem 

W imieniu RR 

Anna Dwornikiewicz 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

http://www.dabrowski37lo.edu.pl/

