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Biuletyn informacyjny nr 2 
Rok szkolny 2019/2020 

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców w dniu 30 stycznia 2020 r. 

 

W posiedzeniu podsumowującym pierwszy semestr roku szkolnego wzięło udzial dziesięciu  

przedstawicieli klas: 

- I c 

- III a 

- III b 

- III c 

- IV a 

- V a 

- V b 

- V c 

- VI a 

- VI b 

- VI d 

- VII a 

- VIII a 

Podczas zebrania zostało poruszonych wiele tematów, poniżej znajduje się podsumowanie 

najważniejszych kwestii, niemniej zachęcamy i zapraszamy Rodziców do czynnego udziału w 

zebraniach.  

I. Wybory Dyrektora Szkoły 

W związku z końcem kadencji Pani Dyrektor Katarzyny Cichosz, dn. 15.01. br. odbył się konkurs na 

stanowisko dyrektora naszej szkoły zarządzony przez Prezydenta Wrocławia. Podczas konkursu, 

zgodnie z jego wymogami, Pani Dyrektor Cichosz przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

szkoły. W wyniku plebiscytu, Pani Dyrektor Cichosz została powołana na kolejną, pięcioletnią kadencję. 

Serdecznie gratulujemy, życzymy przyjemnej i owocnej pracy!  

II. Omówienie bieżących spraw 

 

a) Galeria „za kratami”: dzięki intensywnym staraniom Samorządu Uczniowskiego oraz pani 

Joanny Kot (Opiekun SU) zostały zgromadzone środki finansowe, pozwalające na częściowe 

wyposażenie tego miejsca. W dalszym ciągu trwają prace, aby przestrzeń ta była w pełni 

wykorzystana. 

b) Boisko szkolne: trwają instensywne przygotowania koncepcyjne, aby boisko szkolne zyskało 

nowe pole do gry w piłkę ręczną. 

c) Remont toalet: Modernizacja dobiega końca i już niebawem uczniowie będą mogli z nich 

korzystać. Jednocześnie powstają plany na remont pozostałych segmentów. 

d) Dzwonki: głośnie i uciążliwe dzwoniki zostały zamienione na cichsze i znacznie przyjemniejsze 

dla ucha. 

e) mObywatel: Szkoła została już zarejestrowana w systemie eLegitymacje i po feriach zostanie 

podany termin od którego dzieci będą mogły korzystać z aplikacji mObywatel. Dzięki 
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mLegitymacji, będzie możliwe potwierdzenie, że jest się uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg 

i zwolnień. 

f) Klasa sportowa: Dyrektor szkoły przewiduje utworzenie klasy o profilu sportowym w kolejnym 

roku szkolnym (2020/2021). 

g) Wiosną, dla wszyskich uczniów naszej szkoły odbędzie się szkolenie z udzielania pierwszej 

pomocy. Dedykowane środki na ten cel pochodzą z puli pieniędzy przeznaczonych na poprawę 

bezpieczeństwa w szkole (a w tym przypadku, także poza nią). 

h) Pozostałe dni wolne od zajęć w bieżacym roku szkolnym: 

- 10 – 23 II (ferie zimowe) 

- 9 - 14 IV (przerwa świąteczna) 

- 21-23 IV (egzamin ósmoklasisty) 

- 12 VI (piątek, po Bożym Ciele) 

- lipiec jest wolny od zajęć - dotyczy oddziału przedszkolnego. 

 

III. 1% podatku dla szkoły 

Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dla szkoły. Zbieraniem funduszy zajmuje 

się fundacja Rosa, która przekazuje pieniądze na konto Rady Rodziców bez żadnych opłat czy prowizji. 

Zebrane fundusze Rada Rodziców przeznacza na dofinansowanie inicjatyw szkolnych, nagrody w 

konkursach, a także zakup pomocy dydaktycznych. 

Aby przekazać swój 1% w deklaracji podatkowej należy wpisać: 

– numer KRS Fundacji Rosa: 0000207472 

– w rubryce „Cel Szczegółowy”: 127151 (jest to identyfikator SP 37). 

Podobnie jak w roku ubiegłym, osoby, które zdecydują się na skorzystanie z gotowej deklaracji PIT, 

sporządzonej przez administrację skarbową, będą musiały zalogować się do portalu Ministerstwa 

Finansów i tam zadeklarować przekazanie 1% podatku (to pole nie wypełnia się automatycznie). 

Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT, podatnik nie traci ani złotówki – 

rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby oddać. Ma jednak wybór – może przekazać ją 

na rzecz Skarbu Państwa lub przekazać na potrzeby szkoły. 

Za każdy przekazany 1% serdecznie dziękujemy. 

IV. Opłata za ksero, składka na RR 

 

1. Ksero: składka na ksero (papier, tonery, usługa serwisowa) w roku szkolnym 2019/2020 

wynosi: 

- klasy I - VII  - 30 zł/rok, 

- klasy VIII  - 40 zł/rok. 

2. Składka na rzecz rady rodziców wynosi 50 zł od rodziny (niezależnie od ilości dzieci uczących 

się w szkole). 

Wszystkim rodzicom, którzy zasilili konto Rady Rodziców serdecznie dziękujmy za wsparcie. 

 

V. Kolejne posiedzenie Rady Rodziców 

O kolejnym posiędzeniu Rady poinformujemy za posrednictwem Librusa. Zapraszamy przedstawicieli 

klas, a także wszystkich zainteresowanych. 


