
Szczytno, październik 2022 r. 

 

Szanowni Rodzice 

W dniu 10 października 2022 r. ukonstytuował się nowy Zarząd Rady Rodziców,  
w skład którego wchodzą: 

Marta Nowicka - przewodnicząca 

Aleksander Pohulajewski - zastępca 

Katarzyna Sadowska - sekretarz 

Agata Białobrzewska - skarbnik 

Paweł Czarnota - członek 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty oraz prosimy o wsparcie finansowe  
w kolejnym roku szkolnym 2022/2023. 

Kwota to 50 zł / cały rok, czyli 5 zł / miesiąc 

Nr konta bankowego Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Szczytnie:  

67 8838 0005 2001 0103 0295 0001 

W tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz klasa. 

Wpłaty na konto Rady Rodziców można realizować indywidualnie lub za pośrednictwem 
skarbnika klasowego. Można również wpłacać gotówkę w sekretariacie szkoły u pani  
Moniki Tyc (budynek 2, ul. Kasprowicza 1). 

Drodzy Rodzice, dzięki Waszym wpłatom w latach poprzednich zakupiliśmy: 

- stojaki na rowery, 

- dwa głośniki z mikrofonami przydatne na występy i uroczystości szkolne, 

- materiały na wykonanie kącika w świetlicy szkolnej dla uczniów (budynek 1 i 2), 

- pufy do świetlic szkolnych (budynek 1 i 2), 

- słodycze na zawody sportowe organizowane przez nauczycieli w-f „Inauguracja sportowego 
roku szkolnego”, 

- słodycze i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez 
nauczycieli naszej szkoły (plastyczne, matematyczne, językowe, biblioteczne), 



- bony dla uczniów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce (średnia pow. 5,8 dla uczniów 
klas 4 - 8), 

- oprogramowanie na lekcje informatyki, 

- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy wojewódzkie, 

- kwiaty okolicznościowe, 

- słodycze dla uczniów na Mikołajki, 

- statuetki dla najlepszych sportowców szkoły, 

- srebrne i złote tarcze oraz teczki dla absolwentów szkoły. 

Powyższe zestawienie pokazuje, że pieniądze przekazywane na konto Rady Rodziców trafiają 
do wszystkich uczących się w szkole dzieci. Wspieramy działanie dyrekcji, grona 
pedagogicznego oraz Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy za wpłaty i prosimy o kolejne. 

Kontakt do Rady Rodziców pod adresem email: sekretariat@sp3.miastoszczytno.pl 
koniecznie zatytułowany „Rada Rodziców”.  

Najbliższe spotkanie zostało zaplanowane na dzień 7 grudnia 2022 r. o godz. 16oo. 
(aula budynku 2 przy ul. Kasprowicza 1 w Szczytnie). 

 

                                                                                                 Z poważaniem  

                                                                                                 Marta Nowicka 

                                                                     

 
 


