DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Sfinansowanie zakupu dyplomów na uroczystość Pasowania I klas.
2. Przygotowanie upominków powitalnych od sponsorów dla pierwszoklasistów, wręczonych w dniu
02-09-2019r.
3. Opracowanie i przygotowanie konkursu rysunkowego dla dzieci klas I – „Moje wakacje przed
szkołą”. Pozyskanie sponsorów nagród i przygotowanie paczek dla nagrodzonych i wyróżnionych
prac Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dodatkowo pamiątkowe dyplomy – 09-2019r.
4. Przygotowanie drobnych upominków od sponsorów dla uczniów
koła
kaligraficznego
KALIGRAFITTI, którzy wzięli udział w wyzwaniu wakacyjnym 2019r. .
5. Opracowanie i przygotowanie konkursu plastycznego dla uczniów i uczennic klas II –
„Jak zostać Ekobohaterem”. Przygotowanie paczek dla nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz
dyplomów – 10-2019r.
6. We współpracy z Samorządem Uczniowskim zaprojektowano i zakupiono bransoletki, które zostały
wręczone wszystkim uczniom i uczennicom oraz nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej w dniu
14-10-2019r. Hasło: „DOBRA SZKOŁA DOBRYCH LUDZI” Pomysłodawca: Samorząd
Uczniowski PSP 20 w Opolu
7. Pozyskanie od sponsora koszulek dla uczniów występujących w zawodach sportowych oraz
wykonanie nadruku.
8. Przeznaczenie środków na zakup nagród na Mikołajkowy Turniej tenisa Stołowego.
9. Przeznaczenie środków na nagrody w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Projekt kartki
Świątecznej”.
10. Wraz z Samorządem Uczniowskim po raz kolejny Rada Rodziców współorganizowała Dyskotekę
Andrzejkową dla uczniów i uczennic klas IV – VIII - sfinansowano ze składek Rady Rodziców :
dobrą zabawę z DJ, dla głodnych hod–dog, zapewniono również dostęp do wody mineralnej dla
spragnionych.
11. Opracowanie i przygotowanie konkursu plastyczno-rysunkowego dla kl. III – „Uczucia – mój domrodzina-pupil”, dla nagrodzonych i wyróżnionych prac przygotowano paczki od sponsorów z
nagrodami oraz dyplomy – 11-2019r.
12. Przygotowanie słodkiego poczęstunku – pierników – podczas Świątecznego Piosenkobrania.
13. W imieniu uczniów, uczennic, grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców PSP 20 w Opolu ,
przygotowane przez dzieci w ramach konkursu kartki świąteczne z życzeniami które wysłano Pocztą
Polską lub przekazano osobiście firmą i instytucją od których pozyskano upominki, nagrody dla
uczniów i uczennic.

- 2020 rok14. Przygotowanie i opracowanie konkursu plastycznego dla uczniów i uczennic klas IV -„Wiemy
cojemy, co lubimy, a co zdrowe jest”. dla nagrodzonych i wyróżnionych prac zostały przygotowane
paczki z upominkami od sponsorów oraz dyplomy pamiątkowe 01-2020r.
15. Rada Rodziców wraz z wychowawcami młodszych klas w dniu 22-01-2020r. zorganizowała Bal
Karnawałowy dla klas I-IV na sali gimnastycznej. Dla wszystkich uczestników balu zakupiono
słodki poczęstunek: mufinki czekoladowe, szyszki ryżowe, batoniki, zapewniła wodę mineralną
oraz sfinansowała zabawę z Dj .
16. Sfinansowanie zakupu szczoteczek do fluoryzacji dla uczniów klas I – VI.
17. Przygotowanie drobnych upominków – nagród od sponsorów na konkursy podczas Balu
Karnawałowego – 50 sztuk.
18. Przygotowanie nagród od sponsorów oraz dyplomów pamiątkowych dla zwycięzców konkursu na
najciekawszą grę historycznego z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
19. Przygotowanie i opracowanie konkursu plastyczno-rysunkowego oraz projekt 3D „Bezpieczne ferie
– w domu, w górach i nad morzem – jak je spędzić na dobrej zabawie.”dla nagrodzonych i
wyróżnionych prac zostały przygotowane paczki z upominkami od sponsorów oraz dyplomy
pamiątkowe – 02-2020r.

20. Przygotowanie nagród od sponsorów dla uczennic szkolnego konkursu„Walentynkowy wiersz o
miłości” – 2 osoby.
21. Przygotowanie paczek z nagrodami dla zwycięzców szkolnego konkursu (plakat) - 6 osób
„Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”.
22. Zakup nagród dla zwycięzców szkolnego konkursu z zajęć technicznych dla klas V „Drewniany
świat” prace wykonane z drewnianych patyczków - 4 osoby.
23. Po raz pierwszy Rada Rodziców nawiązała współpracę z prywatnymi firmami i udało się pozyskać
patrona konkursu i sponsora nagród:
* Firma Halupczok z Opola – producent mebli zasponsorował nagrody w konkursie „Kuchnia
marzeń w moim domu”-03-2020r.- nagrodzono 10 prac,
* Firma Eltrans z Opola – dealer samochodów zasponsoruje nagrody w konkursie „HUYNADI –
mój samochód marzeń i przyszłości”– nagrodzono 4 prace.
24. Przygotowanie i opracowanie
konkursu plastyczno-rysunkowego dla klas I – VIII
„Kartka świąteczna Wielkanoc 2020”– 03-2020r.
25. Zakup nagród dla zwycięzców w konkursów szkolnych organizowanych przez nauczycieli w roku
szkolnym 2019/2020.
26. Zakup dla wszystkich uczniów szkoły gadżetów reklamowych z logo szkoły (ołówki, długopisy,
smycze, notesiki), które zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwem.
27. Zakup kart podarunkowych i słodyczy, pozyskanie sponsorów nagród oraz przygotowanie paczek
i dyplomów dla sportowców PSP 20 w Opolu – uroczyste wręczenie 61-06-2020r. – 52 osoby.
28. Zakup kart podarunkowych i słodyczy, pozyskanie sponsorów nagród oraz przygotowanie paczek i
dyplomów dla wszystkich uczniów i uczennic, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem uroczyste wręczenie 21-06-2019r. około260 kart.
29. Przygotowanie upominków (paczek od sponsorów) dla Samorządu Uczniowskiego za pracą i
zaangażowaniem w roku szkolnym 2019/2020 – wręczenie 26-06-2020r. – 3 osoby.
30. Przygotowanie dla wychowawców klas I – VIII drobnych upominków (długopis, ołówek, smycz,
notesik) wręczenie 26-06-2020r.
31. Zakup dyplomów oraz teczek dla nagrodzonych uczniów na zakończenie roku szkolnego.
32. Przygotowanie paczek dla dzieci klas I – VIII od sponsorów i zakup słodyczy (soczki, żelki,
batoniki, cukierki, gumy oraz drobnych upominków - wręczanie wraz ze świadectwem szkolnym w
dniu 26-06-2020r. – 650 paczek.
33. Dofinansowanie ogniska klasy VIII – 06-2020r.
34. Zakup stojaków na rowery 3 szt. - ustawienie przed szkołą.
35. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – piłki, lotki do badmintona, grzybki treningowe, igły
do kompresora.
36. Przygotowanie i wysyłka podziękowań dla sponsorów nagród i upominków za rok szkolny
2019/2020

