d) zapewnienie Rodzicom
we wspó!dzia!aniu z
w!adzami Szko!y
rzeczywistego wp!ywu
na dzia!alno#' szko!y
poprzez :

Rada Rodziców
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My, Rodzice, jeste#my cz!onkami
spo!eczno#ci szkolnej i na jej rzecz
dzia!amy. Uczestniczymy w &yciu
Szko!y na co dzie" i w #wi$ta.
Fundusz Rady Rodziców
wspomaga bie&%ce potrzeby
wszystkich klas i Szko!y, stanowi
jedyn% mo&liwo#' dofinansowania
niektórych wydatków szkolnych.

•

Jako cele swej dzia!alno"ci
Rada Rodziców stawia sobie
w szczególno"ci:
a) dzia!anie na rzecz opieku"czej
funkcji Szko!y
b) pobudzanie i organizowanie
form aktywno#ci Rodziców na
rzecz Szko!y
c) gromadzenie funduszy
niezb$dnych dla wspierania
dzia!alno#ci Szko!y, które s%
wydatkowane wg zasad
ustalanych przez Rodziców w
porozumieniu w w!adzami
Szko!y

Rada Rodziców to
nie tylko sk!adki

•

•

•

u!atwianie dost$pu do
informacji o zadaniach
i zamierzeniach
dydaktyczno wychowawczych w
Szkole i w klasach
zapoznawanie
z regulaminem
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów
umo&liwienie
uzyskiwania porad
w sprawie wychowania
i dalszego kszta!cenia
dzieci
wyra&anie
i przekazywanie opinii
na temat pracy Szko!y

Do!%cz
do NAS !

Twoja Pomoc Te$ jest Potrzebna !
Zaj$cia lekcyjne, zaj$cia pozalekcyjne, kó!ka zainteresowa", praca na rzecz osób
potrzebuj%cych (weekendy) – to cz$sto zaj$cia trwaj%ce wi$cej ni& 10 godzin
dziennie. Pomó& poprzez wspó!dzia!anie w Radzie Rodziców stworzy' lepsze
warunki dla naszych dzieci, bo kto jak nie Rodzice wiedz% co jest najlepsze dla
naszych pociech.

Rodzice, poprzez dzia!alno"# Rady Rodziców finans
m.in.
m.in.:
1. posi!ki dla uczniów w czasie
egzaminów
2. zakup strojów na potrzeby
uroczysto#ci szkolnych
3. loterie szkolne z cennymi
nagrodami
4. organizacj$ ochrony dyskotek
szkolnych
5. upominki dla uczniów z okazji dni
#wi%tecznych
6. s!odycze na „Dzie" Ch!opaka” i
„Dzie" Kobiet”; Walentynki itp.
7. nagrody dla nauczycieli

8. upominki na uroczysto#ci szkolne
(np. otrz$siny I klas, zako"czenie
roku szkolnego itp.)
9. pomoc dla uczniów w
indywidualnych przypadkach
losowych
10. wyposa&enie i sprz$ty dla Szko!y
11. przedsi$wzi$cia indywidualne
poszczególnych klas
12. #rodki opatrunkowe dla gabinetu
szkolnej opieki medycznej
13. Dofinansowanie pobytu
piel$gniarki w szkole
14. szkolne przedsi$wzi$cia sportowe
15. nagrody na zako"czenie roku
szkolnego

