
Szanowni Rodzice,  
przekazujemy ważne informacje o Radzie Rodziców Piątki, o planach i zamierzeniach w 
roku szkolnym 2018/2019. 
 
★ Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019: 

○ Przewodnicząca: Karina Wróbel – Kaczmarek,  
○ Z-ca przewodniczącej: Alicja Kwiatkowska 
○ Skarbnik: Marcin Noga 

★ Ważne! nasz nowy adres mailowy: rada.rodzicow@sp5poznan.pl 
★ Składka na Radę Rodziców - niezmienna od kilku lat - to 40 zł od rodziny. 

Przypominamy o wpłatach, skarbnik klasowy wszystkie zebrane pieniądze 
wpłaca na konto Rady Rodziców. 

★ Rada Rodziców  wzorem lat ubiegłych zorganizowała 30 września III Piknik 
Rodzinny, dochód z tego przedsięwzięcia to  kwota 1976.62 zł.  
Zebrane środki zostały przekazane na: 

○ zakup 5 stolików do gry w szachy i warcaby na przerwach szkolnych; 
○ sprzęt sportowy, do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. 

★ 6 grudnia 2018 roku w godzinach 17:00-19:00 organizujemy Mikołajki Szkolne w 
ramach, których przewidujemy następujące atrakcje: 

○ Kiermasz świąteczny przygotowany przez świetlicę, nauczycieli i 
rodziców naszej szkoły- zachęcamy do przygotowania ozdób, pierników, i 
innych gadżetów świątecznych, które można  sprzedać na kiermaszu; 

○ Wspólne ubieranie choinki; 
○ Przygotowanie najdłuższego łańcucha w historii szkoły; 
○ Konkurs plastyczny na portret św. Mikołaja; 
○ Drzewo Marzeń - czyli SP5 szkołą marzeń uczniów. 
○ Kreatywne warsztaty (udział w jednym warsztacie jednego dziecka to 2 

zł): 
■ Dekorowanie pierników; 
■ Mydełkowe Decoupage; 
■ Choinki; 
■ Gipsowe foremki; 
■ Świeczniki decoupage; 

Zapraszamy rodziców i uczniów  klas IV-VIII do pomocy przy obsłudze 
warsztatów. Wychowawcy klas udzielą wszystkich potrzebnych 
informacji. 

○ Zdjęcia z Mikołajem i jego świtą; 
○ Kawiarenka słodkości (2 zł ciasto, 2 zł napoje); 

Za przygotowanie i obsługę kawiarenki odpowiedzialni są rodzice 
uczniów  z  klas I-III. Prosimy o pomoc przy wypiekach i sprzedaży 
słodkości rodziców klas młodszych 

○ Mikołajkowy zawrót głowy 
Dopełnieniem tegorocznego świątecznego kiermaszu, który w tym roku będzie trwać 
cały tydzień, są m.in.: 
★ 11 grudnia 10:00-12:00 spotkanie z udziałem Witolda Łożyńskiego - Kontrolera 

Ruchu Lotniczego na Ławicy w Poznaniu i jednocześnie Spottera Lotniczego. 
Zachęcamy dzieci do przygotowania prac plastycznych. Będą wspaniałe lotnicze 
nagrody 



Dzieci biorące udział w plastycznym konkursie lotniczym podczas Pikniku, będą 
brały udział we wszystkich spotkaniach lotniczych organizowanych w szkole 
oraz poza szkołą. Dodatkowo na spotkanie zapraszamy: 

○ klasę, która przygotuje najwięcej świątecznych ozdób na kiermasz, 
○ dzieci, które przygotują najciekawsze pytania dla Naszego gościa, 
○ dzieci, które przygotują prace związane z pracą kontrolera ruchu 

lotniczego; 
★ 14 grudnia od 12.00 -14.00 przyjedzie do szkoły znany kucharz m.in. gotujący w 

Pytaniu na Śniadanie, Jakub Korczak, aby ocenić Naszych uczniów w ramach  
I międzyszkolnego konkursu kulinarnego SP5. Nasi uczniowie od klas I do VIII, 
będą mogli przygotować swoje ulubione ciasta, przynieść do szkoły i poddać się 
ocenie pana Jakuba. Jakub Korczak wyłoni trzech zwycięzców konkursu 
kulinarnego, na których będą czekały wspaniałe nagrody. W ramach spotkania 
odbędzie się  wykład na temat marnowania jedzenia oraz specjalny pokaz 
kulinarny.6 grudnia zachęcamy do przetestowania swoich wypieków na 
uczestnikach Mikołajek. 

★ Na początku przyszłego roku przyjedzie podróżnik Jerzy Słowak, by opowiedzieć  
naszym dzieciom o swoim niesamowitym przedsięwzięciu: Jako pierwszy 
podróżnik i człowiek na świecie przejechał (w rok) całą Afrykę. 

★ W ramach 100-lecia Niepodległości Kobiet, Rada Rodziców zaprasza wszystkie 
chętne Kobietki z Naszej szkoły na spotkanie z wyjątkowymi Kobietami. (termin 
wkrótce) 

★ Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy wszystkie Mamy na chwilę relaksu i wieczór 
piękna (z udziałem stylistów, fryzjerów, kosmetyczek itp.) termin w marcu. 

★ Na stronie internetowej szkoły https://sp5poznan.pl w zakładce Rada Rodziców 
zamieszczane będą wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem RR w 
tym sprawozdania oraz wnioski. 

★ Zapraszamy na kolejne spotkanie 10 stycznia o godzinie 18:00. 
 

Z poważaniem 

Prezydium RR 

https://sp5poznan.pl/

