Kochani Rodzice,
Jesteśmy świeżo po bardzo udanym Święcie Pyry - pikniku osiedlowym, organizowanym w
naszej szkole.
Atmosfera była wspaniała ,dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i udział w tym wielkim wydarzeniu, strażakom,
harcerzom, gościom z okolicznych szkół i przedszkoli, wszystkim którzy organizowali stoiska z
pysznościami i wszelkimi atrakcjami, dzieciom za udział w występach oraz całemu gronu
pedagogicznemu oraz dyrekcji za wsparcie. Szczególne podziękowania ślemy rodzicom, którzy
dostarczyli przepyszne ciasto, oraz Pani Ewie Jerszyńskiej Przewodniczącej Zarządu Osiedla
Grunwald Północ, za obecność i ciepłe słowa płynące w naszym kierunku.
Było pysznie, ilość dostarczonego przez Was ciasta przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Żadna z okolicznych cukierni w ostatnią sobotę, nie sprzedała tylu kilogramów pyszności jak my.
Wydaliśmy 270 kubków z kawą, herbatą i sokami. Mamy nadzieje że wszyscy bawili się wyśmienicie, a
kogo nie było, niech żałuje – musi obejść się smakiem 
Podczas kiermaszu pozyskaliśmy środki, które zasilą konto RR 
uzbieraliśmy:
banknoty 200zł. – 2 szt., banknoty 100zł. – 7 szt., banknoty 50 zł. – 4 szt., banknoty 20 zł. – 11 szt.,
banknoty 10 zł. – 21 szt., monety 5 zł. – 30 szt., monety 2 zł. – 26 szt., monety 1 zł. – 16 szt.,
monety 0,50 gr. – 11 szt., monety 0,20 gr. -34 szt. monety 0,10 gr – 32 szt. monety 5,2,1 groszy w sumie
23 szt.
Co łącznie daje nam astronomiczną kwotę 1964,13 zł. – DZIĘKUJEMY !!!
Pamiętacie proszę, bez Waszej pomocy, nie udało by nam się tego dokonać.
Raz jeszcze WIELKIE DZIĘKI 
Przypominamy, iż w roku szkolnym 2020/2021 składka na RR wynosi 50 zł. rocznie. Prosimy o
wpłaty osoby, które jeszcze tego nie uczyniły i dziękujemy wszystkim, którzy dokonali już wpłat.
Razem możemy więcej 
nr konta Rady Rodziców : 30 1090 1362 0000 0001 3540 3106
Koniecznie prosimy o wpisanie imienia nazwiska oraz klasy do której uczęszczają Wasze pociechy !!!

