
 

Obecne potrzeby naszej szkoły , które 
planujemy wspierać to: 

• remont i wyposażenie szatni w 
budynku przy ulicy Ogrodowej 

• remonty i wyposażenie sal lekcyjnych 
w obu budynkach 

• remont stołówki w budynku przy ulicy 
Żelaznej 

• remont boiska i placu zabaw przy ulicy 
Ogrodowej i boiska przy ulicy Żelaznej 

• zakup pomocy dydaktycznych w tym 
pomocy dla świetlicy szkolnej 

• dofinansowanie wycieczek, 
wyposażenia szkolnego, obiadów dla 
dzieci w trudnej sytuacji materialnej 

• dofinansowanie wydarzeń szkolnych 

Czym jest Rada Rodziców? 
 

To możliwość zaangażowania się 
rodziców w działania społeczności 
szkolnej. Jest jednym z organów, których 
pracę reguluje statut naszej szkoły. 
Tworzą ją przedstawiciele wszystkich 
klas.  

Kontakt z nami 

Adres mailowy: 

sekretariat.sp221@eduwarszawa.pl 
 z dopiskiem: Rada Rodziców. 
Kontakt Librus: 

 zakładka Szkolna Rada Rodziców 

Wpłat można dokonywać na konto: 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej  
w Warszawie. 
 Bank PKO S.A. nr rachunku: 
88 1240 6319 1111 0000 4781 7759 
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Ciekawe zajęcia 
 

Z funduszy Rady Rodziców 
współfinansujemy  zakup dodatkowych 
materiałów na ciekawe zajęcia 
odbywające się podczas lekcji i na 
świetlicy . 

 

Działalność rodziców w szkole to nie 
tylko gromadzenie środków 
finansowych 

To realny wpływ na zasady zawarte w 
statucie szkoły i programie 
wychowawczym.  

To rozwijanie współpracy między gronem 
pedagogicznym a rodzicami.  

Te działania tworzą przyjazne środowisko 
w którym uczą się nasze dzieci, znajdując 
wsparcie w trudnych sytuacjach.  

W jakich inicjatywach braliśmy udział 

Rada Rodziców dofinansowywała zakup 
nagród dla uczniów, także tych którzy 
brały udział w konkursach szkolnych,  
m. in.w projekcie „Cztery Pory Roku”, 
konkursach recytatorskich.. 

„Kiedy się śmieje dziecko, 
śmieje się cały świat.” 

 J. Korczak 

Inicjatywy szkolne 

Rada Rodziców dofinansowywała nie 
tylko nagrody, ale także ogólnoszkolne 
wydarzenia m.in. Bal Karnawałowy i  
Dzień Dziecka.  

Czasami marzymy o czymś bardzo 
prostym 

Z inicjatywy Rady Rodziców wsparto 
projekt zakupu prezentów świątecznych 
dla uczniów naszej szkoły, znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej,    w 
oderwaniu od swoich bliskich.  

 

 

Dołącz do nas 

Wiele naszych inicjatyw wymaga 
zaangażowania czasu i środków 
finansowych. Zapraszamy do 
współpracy i zaangażowania w życie 
naszej szkoły..  

 

Każda kwota  

I każde działanie ma znaczenie 

 

Zapraszamy Państwa do aktywnego 
współtworzenia społeczności naszej 
szkoły, kreowania wydarzeń szkolnych, i 
budowania bezpiecznego środowiska 
rozwoju dla naszych dzieci. 
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