
Szanowni Rodzice, 

Na wstępie chciałabym wszystkich serdecznie powitać i zaprosić do wspólnej pracy na rzecz naszych dzieci i 

szkoły, do której uczęszczają. 

Dziękuje osobom, które w ubiegłym roku pracowały w Radzie Rodziców na rzecz całej społeczności szkolnej. 

Praca w Radzie daje bardzo dużo satysfakcji gdy jest współpraca pomiędzy Radą Pedagogiczną, Dyrekcją, 

Samorządem szkolnym. Staramy się robić wszystko aby ta współpraca była wzorowa. 

W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców wpłaty od Rodziców przeznaczyła na następujące inicjatywy : 

 dofinansowanie projektów dydaktyczno-kulturalnych (COOLTURALNE DĄBRO; FFFF), 

kołek zainteresowań (wolontariat, teatr, gazetka), imprez szkolnych i międzyszkolnych 

 dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej 

 dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 

 nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce lub inne wybitne osiągnięcia na poziomie 

co najmniej wojewódzkim 

 szkolenia antyterrorystyczne  

 zakup puf dla młodzieży do kącika  rekreacyjnego 

 

W bieżącym roku planujemy kontynuację sztandarowych projektów. Jednak aby było to możliwe musimy 

dysponować określoną sumą pieniędzy. 

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

szkolnej.  

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. 

Po raz pierwszy w roku 2018-2019 pojawił się zapis w regulaminie, który mówi, że jeżeli społeczność danej klasy 

wpłaci całość zadeklarowanej kwoty na fundusz RR to 10 % tej kwoty zostanie przekazana do dyspozycji klasy.  

W związku z tym, że dziennik elektroniczny nie ma takiej funkcjonalności aby być komunikatorem pomiędzy RR 

a wszystkimi rodzicami mamy uprzejmą  prośbę abyście w ramach swojej klasy udostępnili kontakty do siebie 

osobie, która będzie Waszym przedstawicielem w Radzie Rodziców. 

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 poważaniem 

W imieniu RR 

Anna Dwornikiewicz 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

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

