Podsumowanie działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2019/2020

WYCIECZKA KLASY 8 B DO WARSZAWY
W dniach 25-29 września 2019 uczniowie klasy
8B byli na wycieczce w Warszawie. Rada
Rodziców dofinansowała wyjazd dzieci. Dzięki
naszemu
wsparciu
zwiedzili
Muzeum
w Warszawie.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
W dniu 26 września 2019r. odbył się w naszej szkole
Europejski Dzień Języków. Wsparliśmy zakup drobych
upominków i cukierków.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W czwartek, 10 października 2019 r., w Pełczycach odbyły
Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego w sztafetowych
biegach przełajowych 10x800 i 10x1000 m. Z funduszy
Rady Rodziców zostały zakupione puchary.

się

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku goście oraz pracownicy naszej szkoły otrzymali pamiątkowe kotyliony.
Dodatkowo był słodki poczęstunek.

NOCNY MARATON CZYTANIA
30 października 2019 r. o godzinie 20:00 w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Pełczycach rozpoczęła się wyjątkowa noc Nocnym maratonie czytania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Rada Rodziców wsparła zakup przekąsek na całą noc spotkania
z dziewiętnastowiecznymi bohaterami.

ZAKUP KLOCKÓW DLA KLAS I – III
W grudniu przy wsparciu naszych
lokalnych sponsorów oraz Rady Rodziców udało się wyposażyć klasy I – III
w dodatkowe klocki piankowo-rehabilitacyjne.

MIKOŁAJKI
Rada Rodziców również w tym roku przygotowała słodki upominek dla wszystkich
dzieci w Dniu Mikołaja, który w naszej szkole obchodzony był w dniu 06.12.2019r.

MIKOŁAJKI DLA IGNASIA
Rada Rodziców włączyła się w akcję „Mikołajki dla
Ignasia”. Wspólnie z dziećmi upiekliśmy pyszne
pierniczki, które wsparły koncert charytatywny dla
Ignasia.

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
W tym roku wsparliśmy przygotowania wieczoru kolęd i pastorałek. Zakupiliśmy lampki choinkowe. Wieczór umilił
słodki poczęstunek w postaci pysznych ciast i pierniczków przygotowane przez naszych rodziców.

EUROWEEK
W dniach 13-16 stycznia 2020r. gościliśmy
w naszej szkole Wolontariuszy z „Fundacji
EuroWeek”. Wspólne ze Stowarzyszeniem „Ala
i As” sfinansowaliśmy przyjazd i pobyt naszych
gości.

Rada Rodziców wsparła również w roku szkolnym 2019/2020:






konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt.: „Mój wymarzony Dzień
Dziecka z ulubioną postacią z bajki”
konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI pt.: „Mój mały przyjaciel”
nagrody książkowe i dyplomy na zakończenie roku szkolnego,
drobne upominki dla absolwentów z okazji ukończenia szkoły,
wymianę desek na ławeczki przed
szkołą.

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY !!!

