
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 



Sierpień/wrzesień 2019 – pomogliśmy w przyłączeniu 
naszej szkoły sieci OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) 

czyli szybkiego i bezpiecznego Internetu,



Wrzesień 2019/czerwiec 2020 – pracowaliśmy (i pracujemy nadal) nad 
utworzeniem strefy „Kiss and Ride” przed wejściem do szkoły, by w jak 
najbezpieczniejszy sposób nasze dzieci trafiały do szkoły.



Wrzesień 2019 - zakupiliśmy nagrody i dyplomy 
dla pierwszoklasistów z okazji pasowania. 

Gratulujemy wszystkim pierwszakom z Krauzówki!



Październik 2019/luty 2020 – zorganizowaliśmy cykl 
warsztatów dla uczniów o tematyce ekologicznej „EKO 
Krauzówka”



Październik/Listopad 2019 – przeprowadziliśmy akcję „Lekki 
plecak”, która odciążyła plecy naszych dzieciaków! Zakupiliśmy 
dodatkowe komplety książek dla uczniów wszystkich klas oraz 
zakupiliśmy walizki i pudła do przechowywania książek w 
pracowniach i klasach. Akcja w sumie kosztowała 21 521,28 PLN.



Listopad 2019 -zaangażowaliśmy się w napisanie poprawek i 
opracowanie koncepcji zmiany systemu oceniania uczniów w 
roku szkolnym 2019/2020 oraz zajęliśmy się sprawą zamkniętej 
szkoły dla rodziców i opracowania koncepcji „Strefy rodzica”.



Grudzień 2019 - zakupiliśmy symboliczne słodycze dla 
wszystkich dzieci z okazji Mikołajek.



Grudzień 2019 – Wspólnie z dyrekcją i 
nauczycielami zorganizowaliśmy „Kiermasz 
Świąteczny” połączony z występami dzieci 
w „Jasełkach”. Za przygotowanie 
przedstawienia i występów chóru ogromnie 
dziękujemy Pani Uli Derentowicz oraz Pani 
Elżbiecie Wilczyńskiej. Cały dochód ze 
świątecznego bazarku w kwocie 6066,30 zł 
zasilił konto Rady Rodziców. Dziękujemy za 
Wasze zaangażowanie, piękne dekoracje, 
gadżety, ciasta, przetwory, smakołyki i 
wspaniałą atmosferę spotkania!



Grudzień 2019/styczeń 2020 – wspólnie 
ze Strażą Miejską zorganizowaliśmy akcję 
„Parkuj z głową” mająca na celu doraźną 
poprawę bezpieczeństwa przed szkołą. 
Dziękujemy rodzicom, który zaangażowali 
się w poranne i popołudniowe kierowanie 
ruchem.



Luty 2020 – na nasz wniosek zostały przeprowadzone szkolenia 
wszystkich uczniów klas 1-3 z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Gratulujemy wszystkim uczniom wzorowej postawy 
na drodze!



Luty 2020 –dzięki naszym działaniom od tego roku 
można rozliczać 1% podatku dla Krauzówki. Pamiętajcie o 
tej możliwości w przyszłym roku rozliczając PIT



Kwiecień 2020 - ze względu na sytuację epidemiologiczną 
zmieniliśmy system zebrań na spotkania on-line dzięki 
platformie TEAMS.



Kwiecień 2020 - po rozpoczęciu nauki zdalnej zebraliśmy prośby 
rodziców dotyczące organizacji lekcji online. Opracowaliśmy 
„Kodeks dobrych praktyk” i złożyliśmy go na ręce dyrekcji 
szkoły. Dzięki temu komunikacja dotycząca lekcji przesyłanych 
przez platformę Librus i TEAMS stała się łatwiejsza i bardziej 
czytelna i dla dzieci i dla rodziców.



Maj/czerwiec 2020 - ufundowaliśmy z funduszy Rady 
Rodziców nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów.



Czerwiec 2020 - wyłoniliśmy laureatów konkursu wpłat na 
rzecz Rady Rodziców. Gratulujemy zwycięzcom!



Czerwiec 2020 - zorganizowaliśmy 
akcję „Kwiatek dla nauczyciela”. 
W ramach akcji powstał plakat 
w formacie A2 z podziękowaniami od 
rodziców dla nauczycieli oraz 
wszystkich osób zaangażowanych w 
edukację naszych dzieci. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom, którzy włączyli 
się do napisania podziękowań 
Wydrukowany plakat będzie wisiał na 
drzwiach szkoły od dnia zakończenia 
roku. Dyrekcja otrzyma od nas 
oprawiony plakat w antyramie. 
Liczymy na to, że będzie miłą 
niespodzianką!



Akcje, które ze względu na sytuację 
epidemiologiczną muszą poczekać z realizacją 
na kolejny rok szkolny:

 Akcja „Bank szkolnych pomysłów”-konkurs dla nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły 
na projekt wspierający edukację. Budżet projektu wynosi 6 tys. zł.

 „Koszyczek ratunkowy”, czyli wyposażenie dziewczęcych toalet w bezpłatne środki do higieny 
intymnej (podpaski, wkładki, chusteczki nawilżane). Akcja będzie połączona z prelekcjami dla 
dziewczynek naszej szkoły prowadzonymi przez panią pielęgniarkę, panią pedagog oraz panie biolożki.

„Owoce i warzywa w szkole”- prace zmierzające do lepszego przechowywania produktów świeżych 
dostarczanych do szkoły.

 Prace koncepcyjne dotyczące rewitalizacji i przystosowania lasku/działki leśnej przy szkole



Zajrzyjcie na naszą stronę i grupę na FB. Dzięki temu 
będziecie na bieżąco!


