
 
 

 

Warszawa 23.11.2021r. 

 

Drodzy Rodzice!  

 
Zorganizowaliśmy w ostatnich dniach, dwa spotkania online z przedstawicielami klas 0-3 i 4-8 oraz 
kierownikiem świetlicy. Podsumowując rozmowy przesyłam Państwu garść informacji, które mam 
nadzieję, przybliżą naszą pracę na rzecz uczniów i szkoły w ostatnich dniach.  

Podczas spotkań, skarbnik -  Eliza Kacprowicz przedstawiła stan wpłat na Radę Rodziców oraz 
świetlicę. Za wszystkie bardzo dziękujemy i zachęcamy do kolejnych! 
Zebrane od Państwa  w tym roku środki, już pozwoliły nam na konkretne działania:  

● Sfinansowanie fotografa na ślubowanie i tarcz dla klas 1  
● Poczęstunek i kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
● Zakup nagród na zbliżający się konkurs recytatorski (głośniki bezprzewodowe JBL i gry)  
● Włączenie naszej szkoły do akcji „Różowa skrzyneczka” walczącej z wykluczeniem i tabu 

menstruacyjnym  - w najbliższych dniach w toaletach dziewcząt na parterze i I piętrze 
pojawią się różowe skrzyneczki zawierające artykuły higieniczne dla kobiet, w myśl zasady: 
„weź jeśli potrzebujesz, zostaw jeśli masz nadmiar!” 

W planach na ten rok mamy jeszcze:  

● Wsparcie samorządu uczniowskiego w organizacji szkolnego „budżetu partycypacyjnego” 
● Zakup piłek dostępnych dla uczniów na przerwach  
● Umieszczenie w szkole niższych koszy do koszykówki  
● Zakup koszy do segregacji śmieci na korytarze  

Środki zgromadzone w ramach 1% podatku sfinalizują projekt modernizacji systemu nagłośnienia na 
sali gimnastycznej rozpoczęty przez poprzednie Prezydium.  

Pani kierownik świetlicy - Jolanta Majchrzyk wskazała potrzeby i pomysły na uatrakcyjnienie pobytu 
dzieci na świetlicy:  

● Organizacja zajęć rozwijających motorykę małą   



 
 

● Urządzenie jednej z sal na salę recyklingową  
● Zakup rzutnika do tablicy multimedialnej  
● Zakup dywanu multimedialnego  

Ze strony przedstawicieli klas padł szereg świetnych pomysłów które postaramy się z Państwa 
pomocą zrealizować:  

● Organizacja treningów psychologicznych (np. przy współpracy z SWPS lub fundacją Epsilon) 
skoncentrowanych na empatii, kompetencjach społecznych i wsparciu po pandemicznym 

● Negocjacja jednolitej stawki na wynajem autokarów dla wszystkich klas  
● Akcja informacyjna - jak przekazać 1% podatku na Radę Rodziców  
● Unowocześnienie stołówki pod kątem estetyki sali i jadłospisu  
● Modernizacja szatni 
● Wniesienie uwag do zasad nauki zdalnej  

W trosce o zdrowie społeczności szkolnej na forach poszczególnych klas, zebrane zostały stanowiska 
na temat ewentualnego przedłużenia bądź wprowadzenia edukacji zdalnej. Wyniki przekazaliśmy do 
dyrekcji szkoły. W związku z decyzją Sanepidu odmawiającą przedłużenia nauki zdalnej apelujemy o 
uczulenie uczniów na przestrzeganie procedur związanych z pandemią Covid-19 dostępnych na 
stronie szkoły (zakładka Organizacja -Dokumenty szkolne) w szczególności dot. zakrywania ust i nosa 
w przestrzeniach wspólnych.  

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania i czekamy na Wasze pomysły! 
Pomogą nam  one sprawić by szkoła była jeszcze lepszym miejscem dla naszych dzieci.  
 
 

 

Pozdrawiamy   
Prezydium Rady Rodziców SP 143 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aniela Kobus 
Nr konta do wpłat na Radę Rodziców: 64 1020 1127 0000 1102 0007 8634 
Dane do 1%  OPP Parafiada KRS: 0000124134 Cel Szczegółowy: SP143 Warszawa 

 


