BIULETYN INFORMACYJNY
Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 66
w Krakowie-Skotnikach
Rok szkolny 2018/2019, nr 1
To pierwszy biuletyn informacyjny, który w założeniu ma za zadanie przekazywać wiadomości
o najważniejszych akcjach i wydarzeniach inicjowanych przez Radę Rodziców.
Informujemy jednocześnie, że elektroniczna wersja biuletynu znajduje się na stronie szkoły
sp66krakow.edupage.org w zakładce Rada Rodziców. Serdecznie zapraszamy do lektury!
Mając świadomość jak ważne w dzisiejszych czasach jest finansowe wsparcie szkoły, zwracamy się
do Państwa z prośbą o wpłaty składek na tzw. Komitet Rodzicielski. W obecnym roku szkolnym Rada Rodziców postanowiła nie zwiększać wysokości składki, która tak jak w zeszłym wynosi 40 zł za jednego ucznia
na semestr, (czyli 80 zł na cały rok szkolny).
Za dziecko drugie i kolejne wpłata jest nieobowiązkowa. Składki w tym roku zbierane są przez
skarbników klasowych prosimy o nie wpłacanie ich na konto Rady Rodziców. Tym wszystkim, którzy dokonali już wpłaty na Komitet Rodzicielski oraz tym, którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów naszej szkoły.
Potrzebujemy Państwa sugestii, propozycji dotyczących wydatkowania środków Rady Rodziców, w
tym również pieniążków przekazywanych przez Was w ramach tzw. „1%”. Wszystkie propozycje proszę
zgłaszać na adres email Rady Rodziców (radarodzicow_sp66@op.pl) lub osobiście z przedstawicielami
Rady Rodziców.
Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców obecnych było 15 przedstawicieli klas. Cieszymy się z Państwa
obecności i chęci aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zachęcamy Przedstawicieli Trójek Klasowych
do udziału w zebraniach. Odbywają się one zazwyczaj we czwartek w tygodniu poprzedzającym zebrania
klasowe. Terminy spotkań są również podane na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Informujemy, że w każdej sprawie dotyczącej szkoły można kontaktować się z Radą
Rodziców drogą mailową: radarodzicow_sp66@op.pl lub osobiście z przedstawicielami
Rady Rodziców.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze wnioski/uchwały/pisma z zebrania rodziców
z dn. 04.10.2018 r.:
1. Rada Rodziców nie wyłoniła funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców. Postanowiono, że funkcję tę
sprawowały będą rotacyjnie następujące osoby: Katarzyna Piechota, Edyta Dziedzic-Chalcarz
i Karolina Zielniok.
2. Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na nagrody finansowe dla laureatów szkolnych konkursów
„Klasa z klasą” oraz „Nasza klasa gospodarzem szkoły” za rok 2017/18 kwotę w wysokości 13
PLN/dziecko/klasę. Przypominamy, że zwycięzcami w roku ubiegłym zostały obecne klasy 2A oraz
5A. Serdecznie gratulujemy!!
3. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała działalność drużyny harcerskiej w szkole Podstawowej nr
66 w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019.
4. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 66 w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019:
 02.11.2018r. - piątek,
 09.11.2018 r, - piątek- Przegląd Teatrzyków Szkolnych,
 21.12.2018r. - piątek – Spotkanie opłatkowe,
 15.04.2019r - poniedziałek – egzamin ósmoklasisty,
 16.04.2019r, - wtorek - egzamin ósmoklasisty,
 17.04.2019r. - środa - egzamin ósmoklasisty,
 02.05.2019r. - czwartek,
 14.06.2019r - piątek – szkolenie nauczycieli.
5. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plan wychowawczo-profilaktyczny obowiązujący w Szkole
Podstawowej nr 66 w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze wnioski/uchwały/pisma z zebrania rodziców
z dn. 25.10.2018 r.:
1. Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć kwotę 13 PLN/dziecko/klasę, na nagrody finansowe dla
laureatów szkolnych konkursów „Klasa z klasą” oraz „Nasza klasa gospodarzem szkoły” za rok
2018/19.
2. Pragniemy poinformować, że 27 listopada zostanie zorganizowana w szkole zabawa andrzejkowa,
która będzie się odbywać w trzech grupach:
• w godzinie 13-14.45 dzieci z klas I-II,
• w godzinie 15-16.45 dzieci z klas III-IV,
• godzinie 17-19.00 dzieci z klas V-VIII.
Ustalono, iż Rada Rodziców opłaci koszty związane z organizacją zabawy andrzejkowej w S.P. nr 66 firma zewnętrzna, natomiast my, jako rodzice płacimy za posiłek dla naszych dzieci w kwocie 7
zł/dziecko. Ponadto niezbędne informacje zostaną odpowiednio wcześniej zamieszczone w Dzienniczkach lub w elektronicznym dzienniku. Jak zawsze, prosimy o kontakt osoby chętne do pomocy
przy organizacji i obsłudze zabawy – za pomocą poczty elektronicznej z Radą Rodziców
(radarodzicow_sp66@op.pl) lub bezpośrednio z przedstawicielami Rady Rodziców odpowiedzialnymi za organizację zabaw.
3. Rada Rodziców postanowiła brać czynny udział w procesie rozbudowy naszej szkoły o postępach
będziemy informowali na bieżąco, oraz w organizacji II lokalizacji jako tymczasowego rozwiązania
do momentu nowego obiektu.

