
 

 
 

 

 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 
 

 Od redakcji 
 Z życia szkoły…  

 Poradnik savoir vivre 

 Kącik Młodego Kuchcika  
 Ciekawostki 

 Kino nie w ciemno 

 Angielski na wesoło 
 Rozrywka 

 Od Rodziców – dla Rodziców 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali 42. 



 

OD REDAKCJI… 

 
 

 Kochani Czytelnicy! 

Witamy w nowym numerze gazetki szkolnej 92 KLEKSY.  
 

Wiosna nadchodzi i czuć to w każdym podmuchu wiatru i promieniu 

słońca. Dzień wydłuża się i powoli wybudzamy się z zimowego snu.  

W tym wydaniu szkolnej gazetki pragniemy Was zachęcić do 
zapoznania się z wydarzeniami z Naszej Szkoły, poradami savoir vivre, 

ciekawostkami, a także innymi interesującymi artykułami.  
 

 

Życzymy przyjemnej lektury! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



SAMORZĄDNIAK 92 

 
SEJMIK SAMORZĄDOWY 

 
 

Pierwszy semestr dobiegł końca, 

więc trzeba zaplanować kolejny. 
Samorządowcy o tym wiedzą, dobry 

plan to połowa sukcesu. Tu się tego 
właśnie uczą, t rzeba przemyśleć 

zadania do realizacji, ustalić terminy, 

osoby odpowiedzialne, zweryfikować 
wspólnie pomysły. Tak właśnie wrzało 

siódmego lutego, kiedy po raz kolejny 

odbywał się sejmik samorządowy. 
 

 
 

 

 Dzielnie radzili sobie też uczniowie z klas trzecich, którzy pod okiem 
starszych kolegów, szlifowali swoje umiejętności w działalności samorządowej. 

Bo i odwagi trzeba, żeby na forum przeforsować swój pomysł, a czasem i 

pogodzić się z tym, że ktoś wpadł na lepszy. Uczą się jednak nasi młodsi 
samorządowcy, że przecież wszystko służy wspólnej sprawie. Razem też 

podsumowano pracę w pierwszym semestrze, zanalizowano powody, dla 
których pewnych zadań nie dało się zrealizować. Teraz przed samorządem 

kolejne wyzwania, a wraz z nimi kolejne lekcje, jak wzbogacać szkolną 

rzeczywistość i aktywnie działać na rzecz innych.  

 

 

 

 

 

 



WALENTYNKOWA SZKOŁA 

 

 
Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. I 

choć dopiero luty, przyroda śpi w najlepsze, to jednak u nas w szkole 

wiosna…tak, tak, w naszych sercach… Bo przecież „przyjaźń, miłość – 

pewnie wiesz, najważniejsza to jest rzecz…” – ten fragment wiersza 
umieszczonego na tablicy witał uczniów przybyłych do szkoły 14 

lutego. Uczciliśmy ten dzień wesoło i słodko. Wesoło – bo amorki 
hasały po szkole, rozdając walentynki, a słodko, bo rano przy wejściu 

każdy wchodzący został obdarowany cukierkiem. 

I choć zima w pełni, to u nas w szkole słodko, ciepło i jeszcze te 
amorki… 

 

  
Domysłom nie było końca, 

od kogo miły karnecik, a i 
dlaczego tyle serduszek na tej 

kartce, i kto też potajemnie o mnie 

myśli? Rumieńce na twarzach 
naszych kolegów, uśmiechy tych, o 

których przyjaciele i znajomi nie 

zapomnieli, były dla nas nagrodą za 
włożoną pracę w przygotowanie 

święta.  
 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOROWY DZIEŃ WIOSNY 

 
   Jeśli komuś dokuczyła zimowa chandra i znudziły się szare dni z długimi 

wieczorami, to mógł zajrzeć do naszej szkoły, bo…tu wiosna w pełnej krasie! 
Uczniowie wiosenni już bardzo, a jakże, gdyż każda klasa miała swój wybrany 

kolor i tego dnia w niego wystrojona oznajmiała światu, że oto radosny czas 
nastał! Ozdobnikiem był też wierszyk witający uczniów, w końcu nie od dziś 

jesteśmy z poezją za pan brat: 

 
 

W naszej szkole jest już wiosna 

kolorowa i radosna! 

Wlewa nam do serca słońce, 

stąd nastroje są gorące. 
Dużo się więc uśmiechamy 

bardzo chętnie pomagamy 

wszystkim wokół, młodym, starszym 

ile tylko sił wystarczy! 

Bo gdy wiosna w sercach gości 

to i w nas jest moc radości, 

dzielmy się tym z ludźmi chętnie 

niech wciąż w szkole będzie pięknie! 

 

PODZIĘKOWANIA 

 
   W imieniu Samorządu Uczniowskiego chcemy podziękować tym Wszystkim, 

którzy włączyli się w pomoc dla jednej z uczennic w trudnej sytuacji życiowej. 
Cieszymy się, że są wokół nas ludzie nieobojętni na los innych. Dzięki ich 

otwartym sercom udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla rodziny 
dotkniętej przez los. Czasem nawet drobny gest pozwala poczuć, że nie 

jesteśmy sami i za to wsparcie składamy serdeczne podziękowania.  

 

 

 



BAL KARNAWAŁOWY 

KLAS 0 - III 
  

 
24 stycznia 2014 roku w Naszej Szkole odbył się bal karnawałowy dla 

uczniów klas 0 – III .  
Sala gimnastyczna tego dnia za sprawą wyjątkowych dekoracji 

zmieniła się w prawdziwą salę balową, wystrojoną licznymi balonami, 

serpentynami oraz różnorodnymi ozdobami.  
 Na bal przybyli uczniowie klas 0 – I II , wszyscy we wspaniałych kreacjach 

balowych i przebraniach. Nie tylko najmłodsi, ale również ich rodzice i 

nauczyciele chętnie brali udział w proponowanych zabawach i 
konkurencjach. Dla uczestników balu przygotowany został słodki 

poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAL SZÓSTOKLASISTY 
 

 

 

30 stycznia 2014 roku uczniowie klas szóstych pięknym polonezem 

rozpoczęli Bal Szóstoklasisty. 

W tej podniosłej chwili uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz 

dyrekcja szkoły. 

Uroczysty charakter balu podkreśliły eleganckie stroje oraz starannie ułożone 

fryzury uczniów i gości. 

Rodzice zadbali o scenografię, odpowiedni nastrój i oprawę muzyczną 

uroczystości. 

 

 

 

Szóstoklasiści bawili się znakomicie. Wspólne 

zdjęcia, taniec, składanie podpisów na 

ściance wspomnień dostarczyły wszystkim 

wiele radości. Pokaz tańca towarzyskiego 

przygotowany przez pana Tomasza Dorosza 

bardzo się wszystkim podobał. Tym bardziej, 

że pięknie zaprezentowały się w nim 

szóstoklasistki: Natasza i Nela. 

Zabawa trwała do 22.00. Dawno się 

skończyła, ale my nadal wspominamy ten 

cudowny wieczór! 

uczniowie klasy VI a i VI b 
 
     
 

 

 

 

 

 



KĄCIK WSPOMNIEŃ 

 
Nigdy nie zapomnę tego wieczoru! To była zabawa najlepsza na 

świecie!  

Natasza, VI a 
Niestety, czas minął bardzo szybko. Będę długo pamiętać ten bal!  

Hubert , VI a 

 

Uważam, że bal był wspaniały! Nigdy nie bawiłam się lepiej.   

Magda, VI a 
 

Szkoda, że Bal Szóstoklasisty tak szybko minął. Bawiliśmy się fantastycznie! 

Jesteśmy wdzięczni rodzicom, że tak ładnie wszystko przygotowali.  

uczniowie klasy VI b 

 

Bal Szóstoklasisty to możliwość integracji uczniów klas VI. Dziękujemy Pani 

Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Wychowawcom i Nauczycielom za to, że 

mogliśmy spędzić ze sobą ten czas!  

 uczniowie klas VI b 

 
Bal był fantastyczny! Bawiłam się bardzo dobrze!   

Gabrysia, klasa VI a 

 

   

 

 

 

 



DZIEŃ SZCZYPIORKU I 

RZEŻUSZKI 

 
To już wiosenna tradycja klas I -III, że wraz z nadejściem wiosny na 

dolnym korytarzu odbywa się Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy. Ten dzień w tym 

roku przypadł na 19 marca- środa.  

Ustawiony został długi stół, postawiono żonkile i krokusy w doniczce, królował 
kolor żółty i zielony. 

Dzieci w swoim ubraniu też miały kolor zielony. Niektóre klasy z rana robiły 
kanapki z przyniesionych wiosennych produktów-nowalijek, aby je później 

postawić na wspólny stół. Rodzice przygotowywali w domu wiosenne 

potrawy, które dzieci z rana przyniosły do szkoły. 
Obchody Dnia Szczypiorku i Rzeżuchy rozpoczęła o godz. 9: 15 Pani 

Maria Chodkowska, która uroczyście powitała wszystkie dzieci i zaprosiła do 

degustacji wiosennych potraw. Oprócz tego na ścianach zostały przylepione 
szare arkusze, na których dzieci rysowały rysunki związane z nadejściem 

wiosny. Dzieci były bardzo zadowolone i najedzone…  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Kącik Młodego Kuchcika 
 

 

TĘCZOWA SAŁATKA 
Składniki: 

 
*sos sałatkowy 

*szynka - 200 g  

*główka sałaty lodowej - 1 sztuka  
*ogórek - 1 sztuka  

*pomidory sherry - 250 g  

*kukurydza z puszki - 250 g  
*brzoskwinia z puszki - 100 g  

*ciemne winogrona - 100 g  
*majonez - 150 ml 

*jogurt naturalny - 50 ml  

*szczypiorek i rzodkiewka – do dekoracji 
 

Sposób przygotowania: 

 
1.Razem z dzieckiem pokrój szynkę, brzoskwinię i ogórka w kostkę. Dzieci 
mogą kroić warzywa plast ikowymi sztućcami. 

2. Sałatę porwij na mniejsze kawałki - dzieci z przyjemnością zrobią to za 
Ciebie. 

3.Pomidorki i winogrona przekrój na pół. Zadaniem dla dzieci będzie 

wyciagnięcie pestek z winogron. 
4.Z majonezu, jogurtu i sosu sałatkowego przygotuj dressing. 

5.Przekładaj sałatkę w dużym szklanym naczyniu warstwami np. szynka, 

brzoskwinia, ogórek, winogrona, tak, aby powstała tęcza. 
6.Na końcu polej sałatkę dresingiem i udekoruj wąsami z szczypiorku oraz 

plastrami rzodkiewki. 

 

 

 
 

 

 

 
   



 

„Dobre Rady Nie Od Parady”  

czy słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

POMAGAJ INNYM 

 
Niesienie pomocy potrzebującym to powinność każdego człowieka, 

bez względu na w iek. 

 

Dobre porady 
1. Nie żyjesz sam na świecie! Skoro oczekujesz pomocy od innych, im również 

w miarę swych możliwości, pomagaj. 

2. Nigdy nie odmawiaj pomocy słabszym czy nieporadnym. Przeprowadź 
przez ulicę staruszkę, pomóż nieść ciężką siatkę mamie czy książki koleżance. 

3. Zainteresuj się, czy w Twoim otoczeniu jest starszy człowiek, któremu można 
zrobić zakupy lub umilić czas rozmową. 

4. Nie zapominaj o pomocy mamie! Ona zajmuje się wszystkimi pracami 

domowymi – to naprawdę wiele obowiązków. 
5. Pomagaj innym nie tylko uczynkami, ale i mądrymi radami. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

„KINO NIE w CIEMNO”  
Recenzja filmu pt: „Rodzinka nie z tej Ziemi” 

 
 

 

 
 

  
Historia rozgrywa się na planecie Baab, na której narodowym 

bohaterem jest uwielbiany astronauta Scorch Supernova. 

Kiedy zostaje złapany w pułapkę przez złego Shankera, 
uwolnić go musi jego cichy i spokojny brat, Gary. 

 

NIE  



CZY WIESZ, ŻE… ? 
  

 

Często wydaje nam się, że dobrze poznaliśmy nasz organizm i jego 
funkcje. Okazuje się jednak, że wiele informacji z tej jakże bliskiej dla nas 

dziedziny może nas zaskoczyć - stąd też kolejny, tym razem w pełni 
poświęcony człowiekowi z cyklu Czy wiesz, że.. 

... w ciele człowieka znajduje się 640 mięśni, z czego około 600 to 
mięśnie zależne od woli? 

 

... mózg waży tylko 2% masy ciała, a otrzymuje aż 30% krwi.  

... masa szkieletu dorosłego człowieka stanowi 20% masy całego 

ciała?  
 

... impulsy elektryczne przewodzone są wzdłuż nerwów z prędkością              

360 km/h? 
 

... serce bije około 108 tysięcy razy na dobę? W stanie spoczynku 

przepompowuje 8600  lit rów krwi w ciągu 24 godzin. 
 

... płucami wdychamy powietrze około 26 tysięcy razy na dobę? 
Ponieważ za każdym razem wdychamy około pół lit ra powietrza, 

potrzebujemy go codziennie 12 tysięcy lit rów. 

 
... mózg może zmagazynować 1015 jednostek informacji? W nocy 

lepiej funkcjonuje lewa półkula, która jest siedliskiem intuicji. To 
powoduje, że nasza kreatywność w nocy jest wyższa niż za dnia i czasami 

właśnie w nocy wpadamy na świetne pomysły. 

 
... długość cewek, które pracują w obu nerkach, wynosi około 80km? 

Przefilt rowują one i oczyszczają 1700 lit rów krwi dziennie. W tym czasie 

produkują półtora lit ra moczu. 
 

... oko reaguje na 1,5 miliona różnych bodźców jednocześnie, ale 
inne jego komórki reagują na czerń i biel, a inne na kolory.  

 

... dziennie wydzielamy około 1 lit ra śliny? A zwiększenie wydzielania śliny 
powodują pocałunki, dzięki czemu szkliwo zębów jest lepiej chronione.  

 

... kichając, wypuszczamy powietrze z prędkością 280 km/h?  
 

... podczas mrugania powieki zwilżają powierzchnię oka oczyszczając ją z  



 

kurzu i zarazków? Człowiek mruga średnio 1-2 razy co 10 sekund, a każde 

mrugnięcie trwa około 1/3 sekundy. Oznacza to, że w ciągu 12-godzinnego 
dnia mrugamy łącznie około 25 minut. Noworodki mrugają znacznie rzadziej - 

1-4 razy na minutę. Liczba ta zwiększa się około 6-go miesiąca życia. 

 
... szkielet człowieka składa się zazwyczaj z 206 kości?  

... serce noworodka bije z częstością 120 uderzeń na minutę, serce człowieka 
dorosłego - tylko 70 uderzeń na minutę? 

... w ciągu dnia przez płuca przechodzi 10 000 lit rów powietrza, z czego 

pobierane jest 360 lit rów t lenu? 
... całkowita długość naczyń krwionośnych dorosłego człowieka wynosi około 

110 000 km? 
... cała objętość krwi (4,5 - 5 lit rów) przechodzi przez nerki w ciągu 5 minut? 

... głowę człowieka porasta średnio 1 milion włosów? 

... receptory powonienia człowieka potrafią odróżnić do 10 000 różnych 
zapachów? 

 

RAFA KORALOWA 
 Rafy koralowe przypominają ruiny pięknego, podwodnego miasta 

obfitującego w jaskinie, szczeliny i zagłębienia. Są niemal w każdym miejscu 
pokryte glonami, koralowcami i ukwiałami, co upodabnia je do podwodnych 

ogrodów. Koralowce i ukwiały, mimo podobieństwa do pięknych kwiatów nie 
są roślinami, lecz zwierzętami. Ich największymi wrogami są huragany, które 

potrafią oderwać koralowce od podłoża, a ukwiały poranić. Rafę koralową 

można porównać do oazy na pustyni. Zamieszkuje ją od 3 do 5 tysięcy 
gatunków. Każdy centymetr rafy jest zamieszkiwany przez ryby, rekiny, koniki 

morskie, mureny, płaszczki, skorupiaki i setki innych mieszkańców morza. 

Bogactwo planktonu przyciąga koralowe rybki czasami piękne jak gwiazdy 
lub płomienie ognia.  

..Gdy raz poleciałem z rodzicami do Egiptu, bardzo dużo nurkowaliśmy (tuż 
pod powierzchnią wody) na rafie i zachwycaliśmy się nią. Oprócz tego 

widzieliśmy wiele fajnych stworzeń, które naprawdę zrobiły na nas wrażenie. 

Ryby koralowe podobne do ptaków lub motyli np. skrzydlica, która 
przypomina kwiat pustyni, kamufluje się, by zmylić wroga lub znienacka 

zaatakować go.  
 Niebezpieczne barakudy to duże ryby wyposażone w potężne szczęki. 

Pływając gromadami pożerają wszystko, co znajdują na swej drodze. Rolę 

odkurzacza odgrywają ryby motyle, które swym długim pyskiem oczyszczają 
koralowce z zanieczyszczeń morskich . 

Jan, Vb 

 

 

 

 



 

ARE  YOU INTERESTED IN STRANGE STORIES?  DO YOU 

BELIEVE IN THE SUPERNATURAL? IF YES, READ THIS 

TEXT !!! 

 

 
       Many strange stories are known about the Egyptian 

mummies but the strangest one  is about  an Egyptian 
Princess of Amen – Ra. The princess lived about 1,500 years 

before Christ . When she died she was buried deep in a vault 
at Luxor, on the banks of the River Nile.      

In the late 1890’s, a rich young Englishman who was on 

holiday in Egypt purchased the coffin with the mummy and 
had it  taken to the hotel. Some hours later  he disappeared. 

Local people saw him walking towards the desert. He never 

returned.   
The coffin was sent to England. It  was bought  by  

a London businessman who had heard the story of the young Englishman but 
he didn’t believe in curses. He said, ”The young man must be somewhere in 

the Sahara. He can’t have just disappeared“. However, three members of his 

family were injured in a road accident and his house caught on fire.  In result , 
the businessman changed his mind about the curse and donated the unlucky 

mummy to the Brit ish Museum.    

The staff at the museum heard strange noises coming from the coffin at 
night. One of the watchmen died and a photographer who took a photo of 

the coffin shot himself. Many visitors had very bad luck after visit ing the 
mummy. In the decade the coffin was in England  twenty people had been 

seriously injured, become ill or died.       

 The Brit ish Museum wanted to get rid of the unlucky mummy but 
nobody wanted to take it . Finally, an American archaeologist  bought the 

coffin and the mummy. He was surprised that people in the 20 th century 
believed in curses.  In April 1912 the coffin boarded a brand new luxury ship 

on its very first  voyage to New York. The name of the ship was the Titanic. 

             
                           adapted from: www.unmuseum.org/mummyt h.htm

   

Glossary: 
mummies – mumie    buried – pochowany 

vault  – grobowiec     on the banks – nad brzegiem 
purchased – kupił     coffin – t rumna 

curses – klątwy     injured – zraniony 

changed his mind – zmienił zdanie  donated – darował 
watchmen – strażnicy    decade – dekada / 10 lat / 

get rid of – pozbyć się    voyage – podróż 



 

If you know some strange stories and want to write about them, tell your 

English teacher. We will publish your article in our school magazine. 

 

 

WINTER CROSSWORD 
 

 

  1 2

3

4 5

6

7 8

9 10

11

 

   

  
 

 

    

      

 
Across  

3. A winter activity on ice. 

4. A winter person. 

6. What ponds do in winter. 

7. This keeps your neck warm. 

9. A winter activity on snow. 

11. First  month of winter. 
 

 
 

 

 

 

Down  

1. This covers your window. 

2. These keep your ears warm. 

3. This covers the ground. 

5. You can ride this. 

8. Winter weather. 

10. This covers ponds and lakes. 



KRZYŻÓWKA 
 

 
 

REBUSY 
 

T    TOR 

 
 

 

D WO    KA 

 
 

B         + ARDA     +         LOF 



 

KARTKA Z KALENDARZA… 
 

 

5 marca 

 

POPIELEC 
Imieniny obchodzą: Adrian, Oliwia oraz Adrianna, Fokas, Fryderyk, Gerazym, 

Jan, Jeremiasz, Konon, Krzysztof, Marek, Pakosław, Teofil, Wergilia, Wergiliusz, 
Wirgilia, Wirgiliusz, Wolimir  

Przysłowie: 
 „Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.” 

 

 

8 marca  

 

DZIEŃ KOBIET 
Imieniny obchodzą: Beata, Jan, Stefan oraz Antoni, Apoloniusz, Arian, Feliks, 

Filemon, Filemona, Franciszek, Herenia, Julian, Miłogost, Poncjusz, Szymon, 
Teotyk, Wincenty, Elwira 

Przysłowie: 
„Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.” 

 

 

10 marca 

 

DZIEŃ MĘŻCZYZN 
Imieniny obchodzą: Cyprian, Makary oraz Aleksander, Eugenia, Gaja, Gajusz, 

Piotr, Porfirion, Symplicjusz, Symplicy, Zwnisława 

Przysłowie: 

„Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czt erdzieści dni mrozu t akiego.” 
 

 

1 kwietnia 

 
PRIMA APRILIS 

Imieniny obchodzą: Grażyna, Hugon, Zbigniew oraz Celzjusz, Chionia, 

Florentyn, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Miłość, Tomasz, 

Tomisław, Wenancjusz, Wenanty 

Przysłowie: 

„Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.” 
 

 



 

WIOSENNA TWÓRCZOŚĆ 
 

Przyjście wiosny 
 

Naplotkowała sosna, 

 że już zbliża się wiosna 
 Kret  skrzywił się ponuro: 

 przyjedzie pewno furą... 
 Jeż się najeżył srodze 

 Raczej na hulajnodze. 

 Wąż syknął 
 - ja nie wierzę, 

 przyjedzie na rowerze. 

 Kos gwizdnął: 
 Wiem coś o t ym, 

 przyleci samolotem. 
 Skąd znowu 

 - rzekła sroka 

 ja jej nie spuszczam z oka 
 i w zeszłym roku w maju 

 widziałam ją w tramwaju. 
 Nieprawda wiosna zwykle 

 przyjeżdża mot ocyklem. 

 A ja wam t o dowiodę, 
 że właśnie samochodem. 

 Nieprawda, bo w karecie! 

 W karecie, co pan plecie? 
 Oświadczyć mogę krót ko, 

 że płynie właśnie łódką! 
 A wiosna przyszła pieszo 

 Już kwiat y z nią się śpieszą, 

 już t rawy przed nią rosną i szumią 
 Witaj wiosno. 

 
 

Jan Brzechwa 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

WIOSNA W PRZYSŁOWIACH 

 
 

* 

I  wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.  
 

* 

 
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

 

* 
 

A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata. 
 

* 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

 

* 
 

Wiosna piękna kwiatkami, a jesień snopkami. 

 
* 

 

Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść. 

 

* 
 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

 
* 

Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

 
* 

 
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają.  

 

 
 

 
 

 

 
 



KOLOROWANKA 
 

 



 

OD RODZICÓW – DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice, 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców.  
Tych, którzy chcieliby to zrobić, prosimy o wpłaty na numer konta: 

Bank BGŻ: 62 2030 0045 1110 0000 0057 8370 

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy 
do której uczęszcza. Proponowana przez nas wysokość miesięcznych wpłat 

to 15zł za pierwsze i 10zł za każde następne dziecko uczęszczające do szkoły. 

 
 

Pragniemy przypomnieć, że brak Państwa wpłat to brak funduszy na 
dofinansowanie wszelkich przedsięwzięć, w które angażuje się Rada 

Rodziców: konkursy szkolne i nagrody ( te najprostsze, wspierające 

zaangażowanie naszych dzieci, a także te na zakończenie i rozpoczęcie roku 
szkolnego) czy zakup pomocy naukowych i wyposażenia pracowni, 

biblioteki, kuchni. 
 

 
Z radością informujemy także, że należność za obiady można wpłacać na 

konto: 

58 1030 1508 0000 0005 5098 7058 

z dokładnym opisem: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa  

 

 
Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły sp92warszawa.edupage.org , 

gdzie w zakładce 

„Dla rodziców” znajdziecie Państwo bieżące informacje z naszej działalności.  

 
Dziękujemy 

serdecznie, 
Rada Rodziców 

przy SP 92 
 

 

 
 

 
Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com) za pomoc przy 

druku. 


