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Jesteśmy po to, by wspierać rozwój naszych dzieci
i rozwijać społeczność „Topolówki”.
Szanowni Państwo,
Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami.
Nasza młodzież jak co roku pilnie i konsekwentnie uczyła się pod okiem
doświadczonych nauczycieli naszej szkoły.
Jesteśmy z naszych dzieci bardzo dumni i spodziewamy się wspaniałych
wyników na świadectwach.
W ciągu roku szkolnego Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły
pomagając naszej młodzieży realizować projekty i wyjazdy, dbając o to by
status materialny ucznia nie był nigdy przeszkodą w jego rozwoju i w żaden
sposób nie ograniczał jego możliwości.
To dzięki nam uczniowie otrzymują kserowane materiały, mogą uczestniczyć
w szerokiej ofercie kół pozalekcyjnych, drukują szkolną gazetkę. Do dnia
dzisiejszego Rada Rodziców dofinansowała ponad 10 wycieczek szkolnych,
ponad 20 warsztatów, zajęć, Dni …. i uroczystości. Partycypujemy w zakupach
książek do biblioteki szkolnej oraz sprzętu sportowego wykorzystywanego
na lekcjach w-f i w siłowni szkolnej. Dokładamy pieniądze do wyjść młodzieży

do kina, teatru, na festiwale i spotkania. Wspieramy Olimpijczyków
i maturzystów dofinansowując zakup materiałów naukowych, testów próbnych
i wyjazdów. Fundujemy nagrody zwycięzcom.
To dzięki zaangażowaniu Rodziców nasza szkoła dobrze funkcjonuje.
Kontynuujmy tę praktykę interesując się życiem szkoły i jej potrzebami.

W imieniu Rady Rodziców dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty.
Przed nami koniec roku i wiele nagród do wręczenia dla utalentowanych uczniów.
Każda Państwa wpłata nam to umożliwi.
Nie ma lepszej motywacji niż nagradzanie.

W związku ze zbliżającą się „majówką” życzymy Państwu miłego
wypoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu
a tegorocznym Maturzystom - otwartych umysłów, spokoju, opanowania,
błyskotliwych odpowiedzi i wyników, które pozwolą
zrealizować marzenia.
Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku
Dzięki otrzymanym wpłatom młodzież może więcej…..
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