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Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców 

wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej 

szkoły, przy bieŜącej współpracy z Dyrekcją i  Radą Pedagogiczną.  

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na 

środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej 

działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice kaŜdego ucznia naszej szkoły. 

Szanowni Państwo, prosimy o wsparcie inicjatyw, które pozwoli na 

stworzenie dobrych warunków nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w 

szkole i na jej terenie. Za pierwsze darowizny rodziców juŜ dziękujemy. 

Prowadzimy równieŜ działania w celu pozyskania sponsorów 

instytucjonalnych. Marzą nam się nowe szafki dla dzieci, moŜe kolejna 

tablica multimedialna. Za pierwsze darowizny firm, równieŜ dziękujemy. 

MoŜemy jako Rada Rodziców równieŜ słuŜyć swoim doradztwem, pomocą 

na wszelkich szczeblach działalności szkoły, pomagać w realizacji imprez, 

spotkań, festynów itp.   

Jak powiedziała Pani Dyrektor na pierwszym naszym posiedzeniu, nie ma 

szkoły bez uczniów, nauczycieli ale i rodziców. Wszyscy są bardzo istotni.  



W sytuacji naszej szkoły, połoŜyliśmy i przez cały okres działalności obecnej 

rady będziemy kładli nacisk na remont i modernizację placówki. To jest 

nasz priorytet i będziemy się starali wspierać Dyrekcję szkoły w tych 

działaniach. To jest plan wieloletni, tego jesteśmy świadomi, ale abyśmy za 

kilka lat mieli szkołę piękną, nowoczesną i z ładnym boiskiem, to juŜ dziś 

trzeba prowadzić intensywne działania i zabiegi na róŜnych szczeblach.  

 

Chcemy, aby dzieci chętnie przychodziły i miło spędzały czas w szkole, i aby 

kojarzyła się im, nie tylko z nauką i obowiązkiem, ale równieŜ z czasem 

zabaw, zawodów sportowych itp. Mamy wspaniałą Szkołę, oddane Grono 

Pedagogiczne. To co mamy musimy wspierać i rozwijać.   

 

W celu wsparcia naszej działalności i pomocy finansowej dla szkoły 

prosimy o darowizny, mniejsze lub większe przekazywane na nasze konto, 

decyzję o przeznaczeniu zebranych pieniędzy będzie podejmowała cała Rada 

Rodziców czyli przedstawiciele wszystkich klas. 
 

 



 

Konto Rady Rodziców: 

PKO BP S.A. o Kędzierzyn-Koźle 

 38 1020 3714 0000 4702 0252 6341 
 

Od niedawna działa równieŜ adres mailowy Rady Rodziców, proszę wszelkie sprawy 

jakie macie Państwo do przekazania, pomysły, uwagi na tematy dotyczące szkoły, 

wszystkie tematy do omówienia, dane sponsorów, firm i instytucji do których moŜemy 

skierować prośby o darowizny zgłaszać na ten adres, gorąco zachęcamy.  

rrzsm2@wp.pl  
 

Prezydium Rady Rodziców  


