
BIULETYN INFORMACYJNY 
Rady Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 66 

w Krakowie-Skotnikach 

 

 

Drodzy Rodzice! 
Rada Rodziców przesyła Państwu biuletyn w celu przekazania informacji z realizacji 

założonych zadań przez Radę Rodziców za poprzedni rok szkolny 2019/2020.  

Głównym celem Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły była rozbudowa naszej szkoły. Dzięki 
naszej determinacji razem z panem Rafałem Komarewicz wychodziliśmy w Urzędzie Miasta 
Kraków wprowadzenie poprawki do Budżetu Miasta oraz WPF.  

 Inwestycja rozbudowy szkoły jest za ponad 9 MLN zł i ruszyła w sierpniu 2020 r. W ramach 
rozbudowy powstanie dodatkowo: 

 8 klas lekcyjnych, 
 zaplecze socjalne, 
 jadalnia, 
 szatnie. 

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019045087489 

 
Zdjęcia z budowy: 

   
  



Drugim celem działania Rady Rodziców był zakup metalowych szafek dla uczniów naszej 
szkoły. Rada Rodziców złożyła pismo do pana Rafała Torby, Przewodniczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy w sprawie możliwości dofinansowania zakupu metalowych szafek skrytkowych do 
szatni, dla dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr.7, ul. Skotnicka 86. 

 
Rada Rodziców otrzymała 25 tysięcy zł od Rady Dzielnicy. Do zakupu szafek zostały 

dołożone pieniądze: 
 z 1% tj. ok. 9  450 tys., 
 ze składek  na tzw. Komitet Rodzicielski ok. 1 500 zł, 
 z kiermaszu organizowanego przez Radę Rodziców ok. 2 500 tys.  

 
Zdjęcia szafek: 

  

  
 



Rada Rodziców na swój koszt w trakcie wakacji zlikwidowała siatkę i metalowe elementy 
z szatni oraz odmalowała szatnię. 
 
Zdjęcia odmalowanej szatni: 

 

 
 
 

  



Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły w trakcie ferii zimowych wyczyściła schody  (lastryko),  
przeprowadziła odgrzybianie oraz wyremontowała i odmalowała wejście główne do szkoły i 
szatni. 

 
 

   
 

   
 

 
 
 

  



Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły oraz pan Rafał Komarewicz „wychodziliśmy”  
w Urzędzie Miasta Krakowa drugą lokalizację dla naszych dzieci. Klasy I-III uczęszczają na zajęcia 
do budynku przy ul. Lubostroń. 
 
Zdjęcia drugiej lokalizacji: 

 
 

Więcej zdjęć drugiej lokalizacji na ul. Lubostroń udostępniono na stronie naszej szkoły    
https://sp66krakow.edupage.org/news/#. 
 

Rada Rodziców z pieniędzy wpłacanych na tzw. Komitet Rodzicielski: 
 opłaciła laureatów konkursów szkolnych zgłaszanych przez nauczycieli (np. Klasa z klasą, 

Klasa gospodarzem szkoły itp.), 
 organizuje rokrocznie zabawę andrzejkową i karnawałową, 
 zakupiła wyposażenie do świetlicy szkolnej, 
 zakupiła zabawki dla dzieci klas III w drugiej lokalizacji J&J, 
 sfinansowania zakupu luster do łazienek w szkole, 
 sprawie sfinansowania zakupu książek dla dzieci/młodzieży na koniec roku szkolnego, 
 zakupiła nowe piłki i kije do stołów do piłkarzyków. 

 
 
W związku z powyższym chciałam bardzo podziękować mamom, które poświęciły swój czas  
i zaangażowały się w nasze wspólne plany: 

1. Zofii Głuszyk, 
2. Edycie Dziedzic-Chalcarz, 
3. Katarzynie Piechota, 
4. Katarzynie Tyrpa, 
5. Jolancie Wcisło wraz z mężem Rafałem Wcisło, 
6. Agnieszce Śmigielskiej wraz ze swoim tatą,  
7. Agnieszce Cudek, 
8. Agnieszce Koczur, 
9. Agnieszce Bator 
10. oraz wszystkim mamom, które upiekły pyszności na Kiermasz słodkości. 

 
 
 



W imieniu Rady Rodziców oraz uczniów naszej szkoły, z góry bardzo dziękujemy 
wszystkim Rodzicom, którzy wpłacą składkę na tzw. Komitet Rodzicielski. 

 
Będziemy wdzięczni za Państwa sugestie i propozycje dotyczące wydatkowania środków 

Rady Rodziców, w tym również pieniędzy przekazywanych przez Was w ramach tzw. „1%”.  
 
Wszystkie propozycje oraz inne sprawy dotyczące szkoły, bardzo prosimy zgłaszać na adres 

email Rady Rodziców radarodzicowsp66kr@googlegroups.com  lub osobiście do przedstawicieli 
Rady Rodziców. 

 
 
Z poważaniem  
Rada Rodziców 


