Drodzy Rodzice,

Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, 26 stycznia 2018, wybrany został nowy zarząd rady w składzie:
Przemysław Pawluk – przewodniczący, Magdalena Sabat – vice-przewodnicząca, Barbara Symik –
skarbnik oraz Małgorzata McKenzie – sekretarz.
W imieniu nowego zarządu, chciałbym podziękować naszym poprzednikom, szczególnie Pani Ewie
Michaluk, za poświęcenie i pracę na rzecz naszej szkoły.
W imieniu swoim i całej Rady Rodziców, chciałbym zachęcić wszystkich rodziców do zaangażowania się
w działalność na rzecz szkoły. Bez waszej pomocy wiele z wydarzeń, które uświetniają działalność szkoły
nie mogłoby mieć miejsca. Dlatego zachęcam i zapraszam do udziału w zebraniach Rady. Wasz głos jest
ważny i potrzebny! Comiesięczne spotkania mają na celu nie tylko podejmowanie decyzji co do
bieżących potrzeb i działalności Rady, ale także planowanie przyszłej działalności, a na tym polu każdy
pomysł i rada są na wagę złota.
Za powyższą zachętą idą zmiany, które mamy nadzieję, ułatwią nam komunikację i współpracę. Aby
usprawnić komunikację z Radą Rodziców, uruchomiliśmy nowy adres email Rady. Wszelką komunikację,
pytani i uwagi dotyczące działalności Rady, prosimy kierować na adres rodzice.spk@gmail.com.
W najbliższym czasie utworzymy także Newsletter Rady Rodziców, który będzie narzędziem
pozwalającym na ujednolicenie komunikacji w ramach szkoły. Bliższe informacje na ten temat
przekażemy za pośrednictwem przewodniczących klas już niedługo.
Aby ułatwić Państwu zaangażowanie się w działalność na rzecz szkoły będziemy nadal kontynuować
działalność istniejących sekcji, które są odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym rodzicom i zachęcamy innych do współpracy. Wydaje nam się, że taka
organizacja Rady, zbliży nas wszystkich i pozwoli na większą przejrzystość działań Rady. Zaproszenie do
poszczególnych sekcji wraz z ich opisem otrzymają Państwo w najbliższym czasie.
Naszym obowiązkiem jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych pociech w trakcie zajęć,
dlatego zachęcamy do zgłaszania się na dyżury. Osoby, które chciałyby poświęcić trochę czasu na dyżur
mogą się zapisać na dyżur drogą elektroniczną: rodzice.spk@gmail.com ( z dopiskiem: dyżur) lub w każdą
sobotę przy stoliku dyżurnych. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy już pełnili dyżury i zaangażowali
się w ich organizację.
Moi Drodzy, SPK w Toronto to placówka z tradycjami, która jest jaka jest dzięki współpracy wspaniałej
kadry, chętnych do nauki uczniów oraz nas – Rodziców. Dzięki tej współpracy rok szkolny może być
wypełniony wydarzeniami, które zbliżają nas do kraju i odróżniają tą placówkę od wszystkich innych.
Jako Rada Rodziców, chcielibyśmy, aby sobotnie spotkania były nie tylko obowiązkiem, ale abyśmy za
przykładem naszych dzieci, budowali znajomości a może i przyjaźnie.
Do zobaczenia w szkole!
W imieniu Rady Rodziców,
Przemysław Pawluk

