
 

 

Drodzy Rodzice, 

Kierujemy te słowa przede wszystkim do Rodziców, którzy w tym roku dołączyli do naszej szkolnej 

społeczności (pozostali znają nas od, mamy nadzieję, tylko dobrej strony).  

Zależy nam na tym, byście poznali nas – poprzez owoce naszej dotychczasowej pracy gdyż mamy 

świadomość, że Rady Rodziców wciąż bywają kojarzone z „martwym”, biurokratycznym ciałem, które 

zbiera się, bo „musi” i „naciąga” na pieniądze, które są wydawane nie wiadomo na co. Wierzymy, że 

przekonamy Was do tego, że warto zaangażować się – nie tylko finansowo (choć i do tego nieustająco 

zachęcamy) – na rzecz naszej szkolnej społeczności.  

W ubiegłych latach udało nam się: 

 doprowadzić do rozbudowy szkolnej stołówki, dzięki czemu przybyło ponad 150 nowych 

miejsc! W akcję nagłaśniającą potrzebę remontu zaangażowaliśmy skutecznie media 

(dramatyczne wyścigi po obiad przed remontem trafiły do rankingu „10 absurdów” 

ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej); 

 kupić i zainstalować w Szkole nowoczesny system monitoringu – 47 kamer czuwa nad 

bezpieczeństwem naszych dzieci i wspiera w rozwiązywaniu spornych spraw; wartość 

inwestycji, sfinansowanej w 80% ze składek Rodziców, wyniosła prawie 62000 zł; 

 nagłośnić (nomen omen) problem hałasu i fatalnej akustyki polskich szkół - już we wrześniu, 

dzięki naszym staraniom, w naszej Szkole odbędzie się ogólnopolska konferencja prasowa 

poświęcona problemowi hałasu i efektywnym sposobom jego redukcji. Szukamy wszelkich 

sposobów (budżet partycypacyjny, sponsorzy), by zadbać o wyciszenie naszej Szkoły; 

 mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące otoczenia szkoły – powiększony parking, zatoczka 

dla autobusów, uspokojenie ruchu na ul. Przy Bażantarni, częstsze patrole policji, 

wyeliminowanie problemu osób spożywających alkohol w pobliżu „Biedronki” i Szkoły. Nie 

ustajemy w staraniach, by poszerzyć dojazd i dojście do Szkoły od strony ulicy Przy Bażantarni. 

Pieniądze zebrane od Rodziców rokrocznie przeznaczamy ponadto na:  

 zakup tarcz dla pierwszoklasistów, 

 nagrody dla wyróżniających się uczniów, 

 imprezy i uroczystości szkolne, 

 udział uczniów w odpłatnych konkursach, 

 (w miarę potrzeb) pomoce naukowe dla klas, elementy wyposażenia szkoły, itp. 

 pamiątkowe zdjęcia („tablo”) na zakończenie szkoły. 

 programy do nauczania matematyki Matlandia i SuperKid. 

Przez ostatnie lata naszej udało nam się zbudować prężną, zaangażowaną społeczność Rodziców, 

którzy wspierają Szkołę zarówno finansowo, jak i swoim wolnym czasem oraz kompetencjami (np. przy 



 

 

realizacji i promocji projektów Rady, doborze partnerów do projektów, uczestnictwu w spotkaniach z 

decydentami oraz innych ważnych dla Szkoły i dzielnicy wydarzeniach obsłudze strony internetowej i 

finansów Rady, opiniowaniu prawnym interpelacji).  

Będziemy zachwyceni, jeżeli zachcecie Państwo dołączyć do naszego grona – zarówno w roli 

Przedstawiciela Klasy w Radzie Rodziców, jak i w niesformalizowany sposób, ilekroć mają Państwo 

pomysł na to, jak uczynić naszą Szkołę jeszcze lepszą i przyjazną dla naszych dzieci. 

Poznajcie nas bliżej! 

e-mail: rada.rodzicow.340@gmail.com 

www: http://rrsp340.waw.pl/ 

facebook: @sp340 

Konto: do wpłat (jednorazowo lub w ratach; w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska 

dziecka oraz klasy): 20 1320 1104 2081 9635 2000 0001 

Można też już dziś dokonać wpłaty do skarbnika klasowego (który może wpłaty z listą przekazać przy 

naszym stoliku Rady na parterze przy wejściu lub bezpośrednio przy stoliku Rady dzięki czemu 

będziecie mogli Państwo zadać pytania i poznać część z członków Rady. 

Poniżej dołączamy listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców z prośbą o jej wypełnienie oraz dla 

wybranych przedstawicieli klas do Rady Rodziców zwołanie zebrania na 14 września 2016 roku na 

godzinę 18.00 

Pozdrawiamy 

Rada Rodziców. 
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