
Mości Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie!            Warszawa,23.11.2019 

 

Zapraszam do lektury pierwszego newslettera Rady Rodziców naszej szkoły! Znajdziecie tu 

informacje o wszystkich sprawach, w które się aktualnie angażujemy. Dobrze, żebyście mieli 

świadomość, co się dzieje w Szkole. Może nawet ktoś z Was będzie w stanie pomóc nam w ogarnięciu 

niektórych rzeczy? Byłoby świetnie! Ale po kolei: 

 

1. Boisko szkolne. 18 listopada przyjechała grupa badawcza z Instytutu Komag, aby pobrać próbki 

sztucznej trawy i granulatu z naszego szkolnego boiska. Wielu z Was jest zaniepokojonych 

faktem, że boisko mocno brudzi. Żeby upewnić się, że boisko jest bezpieczne dla naszych dzieci 

Rada Rodziców poprzedniej kadencji wystarała się u Burmistrza Ursynowa o 10.000zł na te 

badania. Na wyniki musimy jeszcze trochę poczekać. Dostaniecie info, co się okazało. 

 

2. Sowa w ZOO. Nasza szkoła wzięła pod opiekę samiczkę puchacza z warszawskiego ZOO. Dzieci 

niedługo w konkursie szkolnym wybiorą imię dla ptaka. Obok voliery z naszą podopieczną 

wkrótce pojawi się tabliczka informująca, że to właśnie nasza Szkoła się o nią troszczy. Za 

wszystko płaci Rada Rodziców, dzięki Waszym składkom, 150zł miesięcznie.  

 

3. Śmieci na boisku. Nasze boisko szkolne jest regularnie zaśmiecane przez osoby, które 

urządzają sobie na nim wieczorami libacje i inne niesportowe imprezy. Od dawna męczymy 

dyrekcję, by mobilizowała pracowników Szkoły do interweniowania w takich sytuacjach. Z 

funduszy RR zakupiliśmy ostatnio świetne kamery, aby ułatwić załodze Szkoły rozpoznanie 

sytuacji. W ostatnich dniach zamontowano w kilku miejscach tabliczki odstraszające osoby 

zainteresowane imprezowaniem na terenie Szkoły – również zakupione z funduszy RR. Jeśli 

widzicie, że na boisku albo w otoczeniu dzieje się coś niewłaściwego – dzwońcie po straż 

miejską! (22) 852 15 97.  

 

4. Stołówka. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania stołówki, piszcie o nich 

do swoich przedstawicieli w RR. My dostrzegamy potrzebę remontu stołówki, a najlepiej jej 

powiększenia. Rozpoznajemy temat. Szukamy sponsorów. Wszelka pomoc tutaj mile widziana. 

W sprawach porządkowych – podczas wydawania posiłków nasze dzieci pozostają pod opieką 

dyżurującego nauczyciela, który nie spożywa wówczas swojego obiadu, tylko w stu procentach 

koncentruje się na pilnowaniu porządku. 

 

5. Stroje dla szkolnych reprezentacji. Nie trzeba Wam pisać, że nasze dzieci lubią sport. Ale 

pewnie nie wiecie (ja nie wiedziałem), że nasze dzieci – uczniowie Naszej Szkoły osiągają 

świetne wyniki w wielu dyscyplinach. Wypadają doskonale nie tylko w zawodach 

dzielnicowych, ale też warszawskich i wojewódzkich. Rada Rodziców funduje stroje dla 

reprezentacji szkolnych w piłce nożnej. Dzięki staraniu Kasi Rumowskiej (7c) za stroje zapłaci 

Tauron. Załączam poniżej listę wybranych sukcesów sportowych z ostatnich dwóch lat. Lista 

jest długa! 

 

6. Pytania do Dyrekcji. Jeśli ktoś z Was ma pytania dotyczące spraw szkolnych, może je za naszym 

pośrednictwem skierować do dyrekcji. Wszelkie takie sprawy przesyłajcie do Leny Szydłowskiej 

z 8a, na maila lenasek@poczta.onet.pl . Regularnie spotykamy się z dyrekcją i dyskutujemy 

o szkolnych problemach – podrzucajcie nam tematy! Zawsze możecie oczywiście bezpośrednio 
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kontaktować się z dyrekcją, ale jeżeli uznacie, że z jakiejś przyczyny wolelibyście nadać sprawie 

obrót bardziej formalny czy zdepersonalizowany, służymy pomocą.  

 

7. Pieniądze. Ten newsletter jest za darmo. Praca Rady Rodziców na rzecz Szkoły jest za darmo. 

Za wszystko inne możecie zapłacić Wy przelewami na konta RR i świetlicy! Niżej w tym pliku 

dane do przelewu i informacje, na co idą nasze pieniądze. Pamiętacie ubiegłoroczny strajk 

Nauczycieli i skiśniętą atmosferę w Szkole po jego zakończeniu? Żeby ją rozładować, RR kupiła 

– dzięki Waszym składkom – dwa ekspresy do kawy dla Nauczycieli. Jeden do pokoju 

nauczycielskiego, drugi do świetlicy. Prezent bardzo się Nauczycielom spodobał. Wydaliśmy 

kilka tysięcy, ale miny Nauczycieli – bezcenne! Do dziś pamiętam gromkie okrzyki z pokoju 

nauczycielskiego (Najlepszy prezent ever!! Dziękujemy!!) Te okrzyki dla Was! Poniżej też – 

przygotowany przez Basię Cieślik z 2a – raport na temat tegorocznych płatności składek. 

Niektórzy powinni się wstydzić, inni mogą sobie gratulować, że dzięki nim nasze dzieci mają 

wodę w dystrybutorach, nagrody w konkursach czy dostęp do Matlandii. Gorąca prośba – 

zmobilizujmy się i zrzućmy na te rzeczy, za które nikt inny nie zapłaci. Zapłać! Teraz! Możesz 

też od razu z góry za pozostałe miesiące roku szkolnego, żeby potem nie wyleciało z głowy!  

 

8. A Ty? Może Twoja firma mogłaby zapłacić za nowe komputery dla naszych dzieci? To jedna z 

potrzeb, które widać. Duży temat – wymiana przestarych i nieszczelnych okien w naszej szkole. 

Sala gimnastyczna w strasznym stanie, toalety obok Sali gimnastycznej – horror. Rozejrzyj się, 

zastanów. Może znasz kogoś, kto chciałby zostać przyjacielem naszej szkoły i coś zafundować?  

 

To tyle! Dzięki za dobrnięcie do końca! Do następnego newslettera! 

Paweł Siuda 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

Osiągnięcia sportowe naszych dzieci z ostatnich dwóch lat: 

I miejsce w dzielnicy Ursynów w Błękitnej sztafecie (konkurencja drużynowa w jeździe na łyżwach) 
I miejsce w dzielnicy Ursynów w Piłce siatkowej chłopców, w Warszawie udało się zająć V miejsce 
I miejsce w dzielnicy Ursynów w Lekkoatletyce chłopców (konkurencja drużynowa)  
I miejsce w dzielnicy Ursynów w Mikołajkowym turnieju sprawnościowym 
(3 razy) I miejsce w dzielnicy Ursynów w Biegach przełajowych dziewcząt, (2 razy)I i III miejsce w 
Warszawie, (2 razy) I miejsce na Mazowszu, II miejsce w POLSCE 
(2 razy) I miejsce w dzielnicy Ursynów w Biegach przełajowych chłopców, (2 razy) I miejsce w 
Warszawie, III miejsce na Mazowszu 
I miejsce w dzielnicy Ursynów w Lekkoatletyce bieg na 1000m, I miejsce w Warszawie, IV miejsce na 
Mazowszu 
II miejsce w dzielnicy Ursynów w Lekkoatletyce skok w dal 
III miejsce w dzielnicy Ursynów w Lekkoatletyce pchnięcie kulą    
III miejsce w dzielnicy Ursynów w  Lekkoatletyce bieg na 100m 
III miejsce w dzielnicy Ursynów w Szachach chłopcy + dziewczyny 
III miejsce w dzielnicy Ursynów w Piłce nożnej chłopców  
III miejsce w dzielnicy Ursynów  Ringo chłopcy + dziewczyny 
IV miejsce w dzielnicy Ursynów w Unihokeju chłopców 
IV miejsce w dzielnicy Ursynów w Piłce siatkowej chłopców 
 



Wpłaty na konto Rady Rodziców i Świetlicy za okres 01.09.2019-15.11.2019 

Klasa 
Liczba 
uczniów 

Liczba 
deklaracji 

Łączna 
kwota na RR 
z deklaracji 

Łączna kwota 
na świetlicę z 
deklaracji 

Wpłaty na 
RR 

Wpłaty na 
świetlicę 

Razem 
wpłaty 

Średnio na 
ucznia 

1A 21 19 3050 3150 895 1010 1905 91 

1B 19 15 3350 3350 790 760 1550 82 

1C 21 18 3700 3700 1120 720 1840 88 

2A 19 18 3520 3620 785 830 1615 85 

2B 19 15 2800 3050 1020 1000 2020 106 

2C 24       815 735 1550 65 

3A 15 10 1750 1750 460 560 1020 68 

3B 17 16 2800 2800 700 625 1325 78 

3C 23 14 2900 2450 1295 1320 2615 114 

3D 16       575 555 1130 71 

4A 14 14 2000 1800 590 330 920 66 

4B 20       705 340 1045 52 

4C 23   2250 1450 1665 1555 3220 140 

5A 19 14 2070 770 120 20 140 7 

5B 19 2 400 200 650 220 870 46 

5C 20 15 2950 1150 1005 50 1055 53 

5D 24 5 1000   850 225 1075 45 

6A 18 5 950 350 60 0 60 3 

6B 16 10 2050 50 375 0 375 23 

6C 25       640 0 640 26 

6D 22 5 850 400 460 20 480 22 

7A 12 7 1100 0 75 45 120 10 

7B 12 11 2600 500 140 90 230 19 

7C 23 22 3550 550 1050 440 1490 65 

8A 17 7 1050 0 625 0 625 37 

8B 25 14 2950 650 220 0 220 9 

26klas 503 256 49640 31740 17685 11450 29135 58 

 

 

 

 

 

 

 



RADA RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 343 (ROK SZKOLNY 2019/2020) 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Przyjaciele Naszej Szkoły, 

pragniemy serdecznie podziękować za wszelką pomoc w organizacji życia naszych Dzieci w 

Szkole. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za wszystkie wpłaty na potrzeby świetlicy i zadań 

realizowanych przez Radę Rodziców i Nauczycieli, jak również za osobisty wkład w różne szkolne 

inicjatywy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły, w jaki sposób pomóc i uatrakcyjnić 

pobyt Naszych Dzieci w Naszej Szkole! 

W ostatnich latach z zebranych składek dofinansowane zostały takie przedsięwzięcia jak: 

✓ Szkolne przedstawienia teatralne, warsztaty edukacyjne, zakupy pomocy naukowych 
✓ Dostęp do platform edukacyjnych takich jak „Matlandia” 
✓ Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych takich jak „Asteriada”, „Szachy" 
✓ Dodatkowe wyposażenia pracowni, zakupy książek do biblioteki, zakup wody do 

dystrybutorów 
✓ Nagrody w konkursach językowych, matematycznych, plastycznych i innych 
✓ Szkolne wydarzenia takie jak bal karnawałowy, festyn rodzinny, „Dni Ziemi”  
✓ Wycieczki klasowe, wyjazdy na „zielone szkoły” 
✓ Upominki i nagrody na zakończenie roku szkolnego oraz inne zakupy okolicznościowe 
✓ Wyposażenie świetlicy szkolnej w materiały piśmienne, dekoracyjne, higieniczne, gry 

edukacyjne  
oraz doposażenie w stół do ping-ponga, piłkarzyki, sprzęt multimedialny 

✓ Zakup czterech wysokiej jakości kamer jako doposażenie szkolnego monitoringu  
✓ Zakup strojów sportowych dla szkolnych reprezentacji 
✓ Opieka nad puchaczem z warszawskiego ZOO  

Liczymy na dalszą owocną współpracę i zachęcamy do dokonywania wpłat na rachunki bankowe 
Rady Rodziców  

prowadzone w Banku Pocztowym 
Rada Rodziców SP 343 (02-777) Warszawa ul. Kopcińskiego 7 

Wpłata na Radę Rodziców: 03 1320 1104 7850 0581 2000 0001 

Wpłata na Świetlicę:             73 1320 1104 7850 0581 2000 0002 

opisy przelewów: Wpłata na Świetlicę lub Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, 
którego wpłata dotyczy 

 
Działalność Rady Rodziców, w tym świetlicy szkolnej, jest finansowana wyłącznie z wpłat rodziców. 

Państwa składki są całkowicie dobrowolne i dlatego od Waszej hojności zależy, co będziemy mogli w 
tym roku szkolnym sfinansować.  

Prosimy zatem o zadeklarowanie miesięcznych wpłat na Radę Rodziców i Świetlicę.  
  Kontakt mailowy w sprawach wpłat: skarbnik.343@onet.pl   

mailto:skarbnik.343@onet.pl


  

UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ZWROT DEKLARACJI  
 

Imię i Nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………… klasa 

……………  

DEKLARACJA   MIESIĘCZNYCH   WPŁAT   NA   FUNDUSZ: 

Rady Rodziców*:   20 zł                    25 zł                    30 zł          inna   ………....... zł  
Świetlicy*:        20 zł                    25 zł                    30 zł          inna   ………....... zł  

Preferowana forma płatności*:  przelew             gotówka (płatność u Kierownika Świetlicy)          

 


