
Drodzy Rodzice! 

                  Rok szkolny 2016/2017 dobiega końca. Jest to okazja do podsumowań i refleksji 

dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Wiele naszych działań 

dydaktycznych i wychowawczych nie byłoby możliwych bez wsparcia, którego udzieliła nam 

Rada Rodziców. 

               W imieniu całego Grona Pedagogicznego, Uczniów i swoim własnym składam 

serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za owocną pracę dla uczniów i szkoły w 

mijającym roku szkolnym oraz za systematyczne zasilanie funduszu Rady. Dzięki wspólnej 

pracy mogliśmy zrealizować wiele cennych inicjatyw uczniów, poprawić oraz wzbogacić 

wyposażenie sal lekcyjnych. 

Rada Rodziców zrealizowała poniższe przedsięwzięcia: 

 Kompleksowe wyposażenie sali geograficznej – tablety (18 szt.), rzutnik, ekran 
 Wyposażenie sali informatycznej w  zestawy komputerowe (20 szt.) 
 Dodatkowych godzin lekcyjnych, innych zajęć dodatkowych (np. koło turystyczne) oraz SKS  
 Zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego 

 Dofinansowanie biblioteki – zakup lektur, podręczników,  filmów edukacyjnych 
 Dofinansowanie wydatków związanych z Jubileuszem Szkoły - poczęstunek, kwiaty, etc. 
 Pomoc materialna dla uczniów- dofinansowanie studniówki 
 Sfinansowanie nagród w wielu konkursach, m.in. Wieczór  z Matematyką, Noc z Językiem 

Angielskim oraz w konkursach promujących szkołę 
 Sfinansowanie zakupu „ znaczków Goethego” dla uczniów klas I 
 Współorganizacja pikniku szkolnego, ufundowanie nagród finansowych dla klas, które  

dokonały najwyższych wpłat 
 Zakup dwóch projektorów do sal lekcyjnych 
 Zakup aparatu fotograficznego 
 Dofinansowanie projektu „Karyntia” 
 Zakup okładek na świadectwa ukończenia  szkoły dla maturzystów 
 Dofinansowanie działalności Samorządu Szkolnego 
 Finansowanie ksero- zakup materiałów, papier, tonery, konserwacja 
 Wspieranie innych działań szkoły w miarę potrzeb 

 

                       Szczególne podziękowania kieruję w stronę Prezydium Rady Rodziców, 

których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całej Rady. Wyrazy 

wdzięczności składam także na ręce przedstawicieli rodziców wszystkich klas od I do III , 

którzy efektywnie pracowali, byli oddani sprawom szkoły dla dobra całej społeczności 

uczniowskiej. Wspólnie z Radą Rodziców udało nam się stworzyć miłą, przyjazną i 

partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy. 

                      Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy na Państwa pomoc i równie  owocną 

współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych radości i 

życiowego optymizmu wakacji. 
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