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Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:
Przewodnicząca &ndash; Ewa Szot
Zastępca - Dorota Iwanowicz, Magdalena Żuchowska
Skarbnik - Sabina Maniecka
Sekretarz - Patrycja TyralaKomisja rewizyjna:
Przewodnicząca - Katarzyna Skop
Hanna Juszczak, Sławomira WylężałekCzłonkowie prezydium Rady Rodziców:
Małgorzata Kania, Radosław Jaskuła,
Izabela Labus, Grzegorz Lutostański
Działania Rady Rodziców
Rodzice aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie szkoły:
PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ AKCJA
ŚNIADANIE DAJE MOC
DYSKOTEKI ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z RADĄ UCZNIÓW
-konkurs na najwspanialsze ciasto
BIESIADA ŚLĄSKA
Rodzice aktywnie włączają się w obchody Dnia Górnika;
przygotowanie poczęstunku w klasach oraz dla zaproszonych gości ojców oraz dziadków górników, którzy bardzo chętnie dzielą
się opowieściami o trudnej pracy górnika JASEŁKA
Co roku rodzice uczestniczą w przygotowaniu wigilii klasowych BAL WALENTYNKOWY
CYBERNAUCI
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
&bdquo;Cybernauci &ndash; kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci&rdquo;. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla rodziców, uczniów
i nauczycieli z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno &ndash; komunikacyjnych.
Przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań i działań, które pomogą
naszym dzieciom uatrakcyjnić trud nauki poprzez zabawę,
a zabawę uczynić bezpieczniejszą...
Rada Rodziców zgodnie ze swoimi zadaniami stara się wspierać nauczycieli
i uczniów w różnego rodzaju przedsięwzięciach i imprezach:
- Ślubowanie uczniów klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej
- Biesiada Śląska z okazji Dnia Górnika
- Jasełka połączone ze spotkaniem opłatkowym w klasach
- Mikołajki (słodki upominek dla każdego ucznia, imprezy klasowe),
- Organizowanie dyskotek szkolnych wspólnie z Radą Uczniów
- Konkursy na najlepsze ciasto podczas szkolnych dyskotek
- Festyn Środowiskowy "Baw się z Trójką"
Rada Rodziców żywo włącza się w prace na rzecz
opracowania dokumentów dotyczących prawidłowego funkcjonowania szkoły, opiniuje pracę nauczycieli
stażystów.Rada Rodziców kontynuuje współpracę z Radami Rodziców działających przy Przedszkolach nr
2 i nr 18, rodzice uczestniczą w zebraniach, współorganizują spotkania.Co roku rodzice angażują się w
organizację Festynu Środowiskowego "Baw się z Trójką" - przygotowują stoiska gastronomiczne,
przedmioty na aukcję na rzecz uczniów SP-3, oprawę muzyczną imprezy oraz wykazują się bardzo dużą
frekwencją podczas festynu.
Na prośbę rodziców zamieszczamy przepis na sernik, który wzbudził
zachwyt tych,
którzy mieli okazję go skosztować :) Przepis pochodzi z zasobów własnych mamy
Karolinki i Jessicy."Sernik bez sera"Ciasto:
3 szklanki mąki / 1szklanka cukru / 4 żółtka / 1 margaryna / 2 łyżeczki proszku
do pieczenia / 2 łyżki kakaoMasa:
4 duże śmietany 18% / 1 opakowanie wiórków kokosowych / 1 cukier waniliowy /
1 budyń waniliowy / 3/4 szklanki cukru / 4 białkaMąkę, cukier, margarynę, żółtka, proszek do pieczenia
zagnieść w kruche ciasto.
http://www.sp3.bytom.pl
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Podzielić na dwie części. Do jednej części dodać kakao i włożyć do zamrażalnika.
Jasną część ciasta rozwałkować i wyłożyć na blachę wysmarowaną tłuszczem
i wysypaną tartą bułką. Śmietanę wlać do wysokiego naczynia, dodać wiórki kokosowe, cukier waniliowy
i budyń. wszystko wymieszać. Białka ubić z cukrem na sztywno, dodać do śmietany
i delikatnie wymieszać. Masę wyłożyć na ciasto. Na wierzch zetrzeć na tarce
o grubych oczkach ciasto kakaowe wyjęte z zamrażalnika. Piec około 50 minut
w temperaturze 180 stopni C.Zjadać w rozsądnych ilościach :)
Życzymy smacznego!
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