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BIULETYN RADY RODZICÓW NR 1 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Cele Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 

1. Stworzenie edukacyjnych schodów w szkole – czasowniki nieregularne języka angielskiego 

oraz numery alarmowe. 

 Zrealizowano w październiku 2019. Koszt: 630 pln, zakup i wykonanie Rada 

Rodziców 

2. Doposażenie salki świetlicowej nr 2 (przy sali gimnastycznej) 

 Do nowych stolików i krzeseł zakupiono dwa wysokie regały. Dodatkowo doposażono 

świetlicę w sprzęt sportowy jak m.in. rakietki, skakanki i piłki. 

Zrealizowano w sierpniu- październiku 2019. Koszt regałów 155,94 pln   

a sprzętu sportowego 290,74 pln  

3. Doposażenie Rady Pedagogicznej w niezbędne materiały edukacyjno – wychowawcze na 

podstawie listy potrzeb przedstawionych przez nauczycieli. 

 Zrealizowano w październiku 2019. Koszt: 1681,06 pln 

( chemia-> układ okresowy pierwiastków, logopeda -> szumki, psotne słówka, język 

angielski  -> zestaw plansz dydaktycznych, sala gimnastyczna -> wózki na piłki, 

wychowanie wczesnoszkolne -> gry edukacyjne itd.) 

4. Remont i modernizacja czytelni szkolnej 

 Wymiana regałów i oświetlenia, zakup stolików i krzeseł, stworzenie dwóch stanowisk 

komputerowych oraz odmalowanie pomieszczenia. 

Szacowany koszt: 6 000 pln. Przypuszczalny termin realizacji to ferie zimowe roku 

szkolnego 2019/2020. 

 Stworzenie w czytelni szkolnej kącika anglojęzycznego. Jeśli Ktoś z Państwa 

dysponuje literaturą anglojęzyczną to można ją przekazywać ten cel.  

      

5. Remont salki korekcyjnej  

 

 Rada Rodziców zaproponowała remont salki korekcyjnej polegający na odmalowaniu 

pomieszczenia, wymianie obecnych mat na rodzaj podłoża łatwego do utrzymania w 

czystości i zakupieniu sprzętu do zajęć korekcyjnych. 

 

Na dzień dzisiejszy realizacja celu została zawieszona.  

6. Szkolny festyn  

 

 Szkolny festyn powiązany zostałby z uroczystością Dnia Dziecka i zbliżającym się 

okresem wakacyjnym. Planowany termin to dzień 05.06.2020 a hasło przewodnie to 

słowa Pana Janusza Korczaka: 

 „Kiedy się śmieje dziecko śmieje się cały świat”. 

 

Pierwszym etapem przygotowań jest zebranie nagród i pozyskanie sponsorów celem 

organizacji festynu. 

Prosimy, więc Rodziców i Radę Pedagogiczną o pomoc w pozyskiwaniu nagród 

rzeczowych, voucherów i bonów. Prosimy, aby nagrody przynosić do Dyrekcji Szkoły 

lub Rady Rodziców.  

Drugim etapem będzie organizacja atrakcji festynu. Jeśli Ktoś z Państwa może w 

tym zakresie pomóc lub ma świetne pomysły prosimy o kontakt z Przewodniczącym 

RR. Gorąco liczymy, iż uda nam się powielić sukces festynu z września 2018, co jest 

jednak możliwe jedynie z Państwa pomocą i zaangażowaniem  
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Konto Rady Rodziców  

Getin Noble Bank SA 63 1560 1049 2103 2149 6488 0001 

 

Dziękujemy za złożone deklaracje i już dokonane wpłaty. Prosimy o realizację 

deklaracji przekazując pieniądze wychowawcom lub wpłacając na konto RR. Od 

Państwa wpłat zależy realizacja założonych celów na bieżący rok szkolny.  

Zestawienie deklaracji a dokonanych wpłat dla każdej z klas poniżej na dzień 

12.11.2019: 

KLASA KWOTA ZADEKLAROWANA KWOTA WPŁACONA 

I A 1260 1040 

I B 1060 890 

II A 780 750 

II B 625 315 

III A 770 600 

III B 1200 1080 

IV A 690 410 

V A 920 710 

V B 1005 375 

VI A 850 910 

VI B 730 620 

VII A 600 360 

VIII A 660 420 

VIII B 560 360 

SUMA 11710 8840 

 

Zakładane wydatki  

 

Rada Rodziców w budżecie na rok szkolny 2019/2020 założyła następujące wydatki: 

- comiesięczna opłata za utrzymanie konta, 

- opłata za utrzymanie domeny i serwera,  

- składki sportowe, 

- 10% wartości wpłat każdej z klas znajdzie odwzorowanie w nagrodach książkowych 

i dyplomach na koniec roku szkolnego 

Dla klas, które osiągną 100% wpłat, przeznaczonych zostanie 15% wartości 

wpłat. 

- Tłusty Czwartek – Dzień Pączka, zakup pączków dla wszystkich uczniów, 

- Bal Karnawałowy – dofinansowanie w wysokości 500pln, 

- nagrody, specjalne wyróżnienia dla uczniów: 1 000 pln (z czego przeznaczono już 

na ten cel kwotę 300pln) 

- organizacja festynu Szkolnego  

Działania Rodziców na rzecz SP nr 38 

 

 Właściciel firmy INSTALATOR zasponsorował poidełko szkolne.  

Montaż poidełka przeprowadzili Panowie z RR. 

 Pozyskano sponsora, który podarował na rzecz szkoły sześć pojemników na 

papier toaletowy.  Montażu pojemników dokonali Panowie z RR. 

 Pozyskano sponsora na rzecz lodówko-zamrażarki nowej generacji. Sprzęt 

przyjechał do Szkoły aż z Włoch  

 Rada Rodziców wystosowała pismo do Prezydenta Miasta Bytomia o zakup na 

rzecz szkoły maszyny czyszczącej w kwocie 7 000pln. W odpowiedzi UM odmówił 

dokonania zakupu i jednocześnie zadeklarował sfinansowanie szafek szkolnych 

w tej kwocie. Zamówienie na szafki jest już w realizacji.  

 

 


