
Szanowni Rodzice! 
 

Pragnę powitać Państwa w Nowym Roku i życzyć przede wszystkim spełnienia 

oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych wobec swoich dzieci oraz dobrej 

współpracy z nasza szkołą.  

Nowy Rok przyniósł bardzo dobrą wiadomość dla społeczności szkolnej. Okazało się, 

że egzamin klas VIII w kwietniu poprzedniego roku nasi uczniowie napisali najlepiej 

na Tarchominie. Oby, tak było i w tym 2020 roku. 

 Przed nami wspólne działania na rzecz naszych uczniów i naszej szkoły. 

Prowadzimy wspólne działania, których efektem będzie zdrowe odżywianie uczniów 

(współpraca z ajentami stołówki i sklepiku). Doskonalimy segregowanie śmieci, co 

jest konsekwencją naszych szkolnych, ekologicznych działań. Mamy nadzieję na 

wspólne z Państwem wzbogacenie  biblioteki w książki dla naszych uczniów. 

Podejmujemy kolejne działania,  które zapewnią bezpieczeństwo uczniów podczas 

nauki i przerw w szkole. 

W ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej ponownie badamy naszą współpracę  

z Rodzicami. 

Zwracam się także do Państwa z gorącą prośbą o systematyczne wpłacanie 

składki na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr366 im. Jana Pawła II. 

Pieniądze te za zgodą Państwa (Prezydium Rady Rodziców) przeznaczone są na 

dofinansowywanie wydatków szkoły związanych z Państwa dziećmi, a naszymi 

uczniami. 

Jesteśmy szkołą, która realizuje wiele działań edukacyjnych od lat. Nie chcemy 

natomiast rezygnować z dotychczasowych dobrych praktyk edukacyjnych  

i wychowawczych. 

Prosimy  potraktować w tym roku szkolnym, wpłaty na Radę Rodziców jako 

obowiązkowe i wywiązywać się z tej deklaracji. 

Wpłacajcie zatem Państwo te często symboliczne 10 złotych od ucznia na konto Rady 

Rodziców:               Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 366  

Im. Jana Pawła II 

ul. Strumykowa 21 

03 – 138 Warszawa 

PKO BP. S.A. IV Oddział W-wa 

4010201042 0000850200107870 

 lub do Pani Krystyny Sochackiej w pokoju nr10. 

Jeśli klasa w roku szkolnym 2019/2020 (od września 2019 do kwietnia 2020) dokona 

wpłat 85% na RR, klasa otrzyma zwrot w wysokości 15% wpłaconej kwoty. 

Z góry dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy będą wspierać nas finansowo  

i wykazywać  zrozumienie dla potrzeb uczniów i  szkoły. Zapraszam do współpracy  

i pracy w Radzie Rodziców. 

Łączę dla wszystkich Państwa życzenia udanego Nowego Roku.   

   

Małgorzata Wiśniewska 

 Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr366 


