
Drodzy Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców bardzo dziękujemy za 
dotychczasowe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. 
Dzięki przekazywanym przez Państwa środkom możemy, 
we współpracy z Dyrekcją szkoły i nauczycielami, 
finansować doposażanie szkoły oraz inwestować w 
podnoszenie bezpieczeństwa, komfortu nauki i poziomu 
edukacji naszych dzieci. 
Na kolejnych stronach przedstawimy najważniejsze 
dotychczasowe inwestycje, tak abyście Państwo mieli 
jasność, w jaki sposób i na jakie cele Wasze pieniądze są 
przeznaczane. 

Zapraszamy wszystkich do współpracy z Radą Rodziców, 
jesteśmy otwarci na nowe przedsięwzięcia i inicjatywy! 
Na stronie internetowej są podane terminy zebrań Rady, 
na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady 
Rodziców, mogą Państwo znaleźć na naszej zakładce na 
stronie internetowej szkoły:

https://sp46.edupage.org/text/?text=text/text4&subpag
e=0

https://sp46.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=0


1. Zabezpieczenie przejścia 
do świetlicy zewnętrznej

Na początku roku szkolnego zainstalowane zostały progi zwalniające, słupki 
oraz pasy, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa przejścia ze 
szkoły do świetlicy zewnętrznej. 
Dzięki podjętym działaniom znacznie poprawiona została widoczność 
przejścia, a tym samym bezpieczeństwo dzieci.

Koszt: 1 700 zł (montaż wykonany przez rodziców)



2. Wyposażenie sportowe

Na prośbę nauczycieli Wychowania Fizycznego – Pani 
Jolanty Gajzler i Pana Pawła Koniecznego, zakupiliśmy 
sprzęt sportowy min. piłki do piłki ręcznej, bramki, 
skakanki, worki na stroje, kije do unihokeja oraz piłki 
do koszykówki.

Koszt: 2 000 zł



3. Materiały dydaktyczne

Zgodnie z listą dostarczoną przez Panie: Hannę Sosnowską, Karolinę Zalewską, 
Annę Łodygę, Magdalenę Ogar, Elżbietę Krzanowską oraz Barbarę Sarti
i Dominikę Gralę zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych 
oraz wyposażenia klas. 
Między innymi: mikroskopy LED, zestawy optyczne, program multimedialny 
„profesor przyrody” do nauki chemii, wagi z ciężarkami, kompasy, globus, 
magnetyczny model człowieka, zegary do nauki odczytywania czasu, dzwonki 
chromatyczne, kosze do segregacji śmieci i tablica – ekran do rzutnika, oraz wiele 
innych.

Koszt: 5 500 zł.



4. Wyposażenie szkoły i 
świetlicy w filtry wody

Na przełomie roku zostały w szkole 
zamontowane 2 filtry do wody, z czego jeden 
w budynku świetlicy zewnętrznej. 
Dzięki temu dzieci nie muszą dociążać (i tak 
zbyt ciężkich już plecaków) butelkami wody 
pitnej.

Miesięczny koszt dzierżawy tych urządzeń 
to 120 zł.



5. Wyposażenie świetlic, 
dofinansowanie imprez szkolnych

W grudniu zakupiony został sprzęt na wyposażenie świetlic: stół 
do gry w piłkarzyki i klocki magnetyczne Megaformers. Zakup 
poprzedzony był ankietą wśród dzieci, to one zadecydowały, czym 
chcą bawić się w świetlicy.

Dodatkowo Rada Rodziców sfinansowała organizację balu 
karnawałowego, który odbył się w styczniu.

Koszt: 1 800 zł.



6. Wyposażenie szatni 
w świetlicy zewnętrznej

Na wniosek rodziców, szatnia świetlicy szkolnej 
została wyposażona w nowe wieszaki na 
ubrania (282 wieszaczki). Jeden z rodziców 
wykonał je własnoręcznie, co pozwoliło 
zredukować koszty jedynie do niezbędnych 
materiałów. Nowe wieszaki umożliwią 
zachowanie porządku i utrzymanie ubrań dzieci 
w czystości.

Koszt materiałowy: 680 zł (wykonanie i montaż 
przez rodziców)



7. Fundusz Wycieczkowy

Z początkiem lutego 2017 wprowadzony został 
nowy program, którego celem jest wspieranie 
dzieci z rodzin dotkniętych problemami życiowymi 
(w tym finansowymi).
Zadaniem funduszu jest dofinansowanie 
wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w 
ramach edukacji szkolnej (jak np. wyjścia do 
muzeów, kin, teatrów a także wycieczki i wyjazdy 
na zieloną szkołę).

Serdecznie zachęcamy osoby chętne do 
skorzystania Funduszu Wycieczkowego, o 
zgłoszenia do wychowawców lub bezpośrednio -
do Rady Rodziców.



8. Dofinansowanie 
Ochrony na terenie szkoły

Ochrona na terenie szkoły jest finansowana 
z dwóch źródeł:

- wpłat celowych rodziców na rachunek RR,

- Funduszu Rady Rodziców.

Rada Rodziców pokrywa różnicę w koszcie 
wpływów, a kwoty wynikającej z umowy z agencją 
ochrony.

Wartym podkreślenia jest fakt, że stawki 
w umowie są wynegocjowane na warunkach 
oferowanych SM „Służew nad Dolinką”, co jest 
jednoznaczne z tym, że sami nie bylibyśmy 
w stanie osiągnąć takich stawek, ze względu na 
niewielką wartość kontraktu rocznego.



Co jeszcze przed nami?

W związku z ogromnymi potrzebami szkoły i 
permanentnym problemem niedofinansowania, Rada 
Rodziców pracuje obecnie nad dalszym 
doposażaniem szkoły:

- Planujemy zakup tablic i siedzisk dla dzieci - do 
holu i na korytarz na I piętrze.

- Planowany jest remont ogrodzenia świetlicy wraz 
z przygotowaniem miejsca na boisko do gry 
w piłkę nożną.

- Planujemy zwrócić się do Światowego Centrum 
Słuchu w Kajetanach, z prośbą o nawiązanie 
współpracy w zakresie zajęć ochrony słuchu. 

- Pracujemy na koncepcją zagospodarowania 
wolnej przestrzeni na terenie szkoły – miejsce 
po zdemontowanym skate parku.



Konkurs – zwrot 20%

Przypominamy Państwu o trwającym 
konkursie dla wszystkich klas. 
Warto dbać o regularne wpłaty 
zadeklarowanych kwot na fundusz Rady 
Rodziców.

Każda klasa, która do czerwca wpłaci 100% 
zadeklarowanej kwoty na Fundusz Rady 
Rodziców, otrzyma zwrot w wysokości 
20% odprowadzonej składki!


