
Drodzy Rodzice, 

Przekazujemy informacje podsumowujące decyzje podjęte na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 
oraz kolejne nasze uchwały i plany na najbliższe tygodnie. Szczególnie prosimy o wypełnienie ankiety 
deklaracji wpłat na Radę i określenia celów wydatkowania zgromadzonych funduszy. Będziemy 
również wdzięczni za wszelkie sugestie i opinie dotyczące działalności Rady Rodziców. 

Zależy nam na tym, by optymalnie służyć wsparciem uczniom naszej szkoły. Na Państwa odpowiedzi 
w ankiecie czekamy do 16 października br.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldbSghoqF5j_F7RmxQgCkd3aZ1mkjRVpR48fS8aFX0oC
lNw/viewform?usp=sf_link 

 
1. Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2020-2021  

 
Przewodnicząca – Iza Sarzyńska   
Z-ca Przewodniczącej – Magdalena Boguszewska-Marzeion   
Skarbnik – Katarzyna Żukowska   
 

2. Komisja Rewizyjna 
   
Decyzją RR sprawozdania finansowe będą publikowane, jak do tej pory na stronie szkoły. Na życzenie 
rodziców będzie realizowany wydruk przelewów z konta Rady. Rozliczenie faktur/gotówki max. 2 razy 
w roku szkolnym.   
    

3. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021   
 
Uchwalono składkę minimalną 10 zł za semestr za każde dziecko, bez zwrotu prowizji do klas (za rok 
szkolny wychodzi 20 zł/dziecko). Płatność składek tylko przelewem na konto Rady Rodziców SP 
Halinów: 29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 z dopiskiem klasy w tytule przelewu.    
    

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych na rok 2020/2021   
 
RR negatywnie zaopiniowała terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
zaproponowanych przez Dyrekcję.   
    

5. Organizacja Pikniku dla dzieci na przełomie września/października 2020 r.   
 
RR zagłosowała nad przesunięciem wykorzystania środków zgromadzonych w ubiegłym roku na II 
semestr bieżącego roku szkolnego (albo piknik na Dzień Dziecka albo upominki, np. książki – dla 
wszystkich uczniów szkoły – jeszcze będziemy o tym rozmawiać).   
 

6.  Zakup dodatkowych ćwiczeń dla uczniów z klas 4-8   
 
RR zamówiła ćwiczenia dla klas, które złożyły deklarację zakupu i wpłaciły pieniądze za ćwiczenia do 
P. Uli Cabaj/konto Rady Rodziców. Czekamy na dostawę ćwiczeń. 
 

7. Partycypacja w zakupie wideofonów dla pozostałych klas 1-3 
 
RR będzie współfinansować założenie wideofonów w pozostałych salach klas 1-3 w wysokości 2000 
zł.   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldbSghoqF5j_F7RmxQgCkd3aZ1mkjRVpR48fS8aFX0oClNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldbSghoqF5j_F7RmxQgCkd3aZ1mkjRVpR48fS8aFX0oClNw/viewform?usp=sf_link


8. Określenie zasad zakupu nagród w konkursach dla klas 1-3. 
   
RR podtrzymuje zasady finansowania nagród ustalone w ubiegłym roku, tj. nagradzamy wszystkich 
uczestników wyzwań. Zdecydowanej większości członków Rady przyświeca idea docenienia wysiłku 
każdego dziecka, eliminacja rywalizacji i nieuczciwego podejścia w sytuacjach, gdy prace nie są 
samodzielnie wykonywane przez dzieci.  
 

9. Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa 

Rada potwierdziła P. Dyrektor chęć skorzystania z Programu przeciwdziałania chorobom kręgosłupa 
w ramach funduszy unijnych i poprosiła o zgłoszenie naszej placówki do akcji.  
 

10. Funkcjonowanie szkoły w czasach COVID-19 
 
Oto odpowiedzi na kluczowe zapytania rodziców poruszone na zabraniu z P. Dyrektor: 
 

 W przypadku, gdy większość klasy ze względu na objawy przeziębienia będzie przebywać w 
domu, lekcje dla pozostałych uczniów nadal będą odbywać się stacjonarnie. Uczniowie 
nieobecni będą mieli 14 dni na nadrobienie materiału przy wsparciu nauczycieli. 

 

 Jeśli dziecko jest zakatarzone z powodu alergii, o której Państwo wiedzą, prosimy 
poinformować pisemnie o tym fakcie wychowawcę, by uczeń bez problemów mógł 
uczestniczyć w lekcjach. 

 
W PLANACH: 
 

1. Zebranie ofert fotografów 
 
Jesteśmy w trakcie zebrania aktualnych ofert firm fotograficznych, by w październiku/listopadzie 
zorganizować klasom sesje zdjęciowe. 
 
 

Z góry dziękujemy za poświęcony nam czas. 

 

Pozdrawiam 

Iza Sarzyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców 

 


