
Podsumowanie działalności Rady Rodziców 

w SP nr 19 we Wrocławiu na rok 2015/2016 

  

  

      Rozpoczęcie Roku Szkolnego już za nami dlatego chcielibyśmy się z Państwem podzielić informacjami, 

które zawierają roczne podsumowanie działalności szkolnej Rady Rodziców. 

Poniższe dane, mam nadzieje, przybliżą Państwu rozległość działań jakie podejmuje Rada Rodziców, by dzieci 

w naszej szkole czuły się pewnie, czuły się doceniane oraz wiedziały, że ciężka praca, wytrwałość i 

konsekwencja są zauważane i odpowiednio nagradzane. 

Udało nam się wspólnie uczynić wiele dobrego dla naszych dzieci i mam nadzieję, że poniższy raport 

odzwierciedli nasze słowa. 

 Podobnie jak w zeszłym roku strategicznym celem Rady Rodziców było sfinansowanie 

nagród dla klas, które zajęły 3 pierwsze miejsca w Szkolnej Lidze Klas w przedziale dla 

klas 1-3 oraz 3 pierwsze miejsca w przedziale klas 4-6.  

W ramach tych nagród  aż dla 6 klas zostały zorganizowane wyjścia, które odbyły się 22 
czerwca (środa) 2016 roku. 

Nagrody były następujące: 

 1 miejsce to wyjście na 3 godzinną zabawę we wrocławskim Aquaparku . 

 2 miejsce to 2h skakania w Parku Trampolin Jumphall, ul. Szybowcowa 
 3 miejsce to wyjście  do kina Helios w Magnolia Park 

 Rada Rodziców, swoją działalnością wspierała finansowo i organizacyjnie większość 

wydarzeń oraz imprez jakie miały miejsce w bieżącym roku szkolnym, takich jak: 

1. Bieg Matematyczny 

2. Dzień Nauczyciela 

3. Dzień Życzliwości 

4. Kiermasz  Bożonarodzeniowy 

5. „Szóstakiada z Prewencją” 

6. „Spartakiada Trzecioklasisty” 

7. Dzień Kobiet 

8. Kiermasz Wielkanocny 

9. Dzień Ziemi 

10. Konkurs Recytatorski z języka angielskiego 
11. Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu oraz Dniem Owoców i Warzyw. 

 Sfinansowano również: 

1. 4 zestawy komputerowe , które od września będą służyć naszym dzieciom 

2. Brakujące zeszyty ćwiczeń dla uczniów naszej szkoły 

3. znicz oraz wieniec, który dzieci złożyły po pomnikiem Ofiar Katyńskich podczas oficjalnych 

uroczystości. 

4. kwiaty na wymagające tego, oficjalne uroczystości w szkole i poza nią. 

5. ozdoby świąteczne oraz artykuły plastikowe na oba kiermasze, ale i na pozostałe mniejsze 

imprezy około świąteczne i nie tylko. 

6.  słodycze na Dzień Kobiet 

7. zakup sadzonek na Dzień Ziemi 

8. materiały biurowe/ekspoloatacyjne 



9.  napoje (woda/soki) oraz poczęstunki dla uczestników wyżej wymienionych konkursów. 

10. nadruk na koszulkach dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły, ze szkolnym logo i nr startowymi.  

 

11. książki dla Złotej Siódemki, czyli uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach, 
najlepszymi wynikami. 

Udało się również rozpocząć w szkole zajęcia z szachów, oraz zachęcić Państwa skutecznie do wpłat 
1% na rzecz naszej szkoły, za co również dziękujemy. 

  

  

Na zakończenie chcemy serdecznie PODZIĘKOWAĆ wszystkim osobom, które wspomagały działalność 

Rady Rodziców. 

  

Dziękujemy przede wszystkim w imieniu dzieci , dla których to tak naprawdę Rada Rodziców istnieje 

i której nadrzędnym celem jest sprawianie, by czuły się docenione i zauważone. 

  

Dziękujemy za życzliwość, współpracę i pomoc w organizacji naszych przedsięwzięć, zarówno Rodzicom, 

 jak i Nauczycielom oraz całemu personelowi szkoły. 

  

Dziękujemy za pieczone  przez cały rok  CIASTA, które smakowały wybornie i urozmaicały  szkolne 

wydarzenia, nadając im wyjątkowy ciepły i przyjacielski charakter. 

  

Dziękujemy za dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców, bez których absolutnie nie byłaby możliwa realizacja 

wyżej wymienionych osiągnięć. 

  

                                                                    Z poważaniem 

                                                             Rada Rodziców przy S.P nr 19 we Wrocławiu 

 


