
Szanowni Rodzice! 

 

Witam serdeczne po wakacyjnym odpoczynku naszych uczniów. 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019.  

 

Zbierając informacje do pracy w tym roku szkolnym będziemy Państwa również prosić o 

wyrażenie swoich opinii i zdania. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i dobrą atmosferę 

służącą nauce. Zapraszamy Państwa do współpracy. 

 

W ramach realizowanego Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego odbędą się 

we wrześniu wyjazdy edukacyjno – profilaktyczne klas IV, VI i VII. Zrealizowany będzie też 

cykl warsztatów adresowany do uczniów różnych klas. 

Jeśli macie Państwo wątpliwości, zapytania dotyczące funkcjonowania w szkole Państwa 

dziecka lub pracy Szkoły Podstawowej nr 366 do Państwa dyspozycji pozostają 

wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele, wicedyrektorzy i dyrektor szkoły  

(w wyznaczonych godzinach pracy). 

Bieżące informacje z życia szkoły prezentujemy na szkolnej stronie 

www.strumyk21.edupage.org na którą serdecznie zapraszam. 

 

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o systematyczne wpłacanie składki na Radę 

Rodziców przy Szkole Podstawowej nr366 im. Jana Pawła II. 

Pieniądze te za zgodą Państwa (Prezydium Rady Rodziców) przeznaczone są na 

dofinansowywanie wydatków szkoły związanych z Państwa dziećmi, a naszymi uczniami. 

Jesteśmy szkołą, która realizuje wiele działań edukacyjnych od lat. Nie chcemy natomiast 

rezygnować z dotychczasowych dobrych praktyk edukacyjnych i wychowawczych. 

Wpłacajcie zatem Państwo te często symboliczne 10 złotych od ucznia na konto Rady 

Rodziców: 

Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 366 

im. Jana Pawła II  

ul. Strumykowa 21 

03 – 138 Warszawa 

PKO BP. S.A. IV Oddział W-wa 

4010201042 0000850200107870 

 

 lub do Pani Krystyny Sochackiej w pokoju nr10. 

 

Jeśli klasa w roku szkolnym 2018/2019 (od września 2018 do kwietnia 2019) dokona wpłat 

85% na RR, klasa otrzyma zwrot w wysokości 15% wpłaconej kwoty. 

Z góry dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy wspierają nas finansowo i wykazują 

zrozumienie dla potrzeb uczniów i  szkoły. Zapraszam do współpracy i pracy w Radzie 

Rodziców. 

Łączę dla wszystkich Państwa życzenia udanego nowego roku szkolnego 2018/2019. 

         

Małgorzata Wiśniewska 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 366 

 

 

 

http://www.strumyk21.edupage.org/

