
 INFORMACJA  DLA  RODZICÓW 

OD  PREZYDIUM  RADY RODZICÓW 
 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi – 50 zł 

Dwoje dzieci w szkole – po 40 zł,  trzecie i kolejne nie dokonuje wpłaty 

 

Składki  na  rzecz  RADY RODZICÓW wydatkowane  są na : 

 

1. Zakup paczek na zabawę choinkową dla uczniów 1-5  i  konsumpcję dla klas 6 – 8. 
2. Finansowanie DJ na dyskoteki, zabawy noworoczne, wieczorki pożegnalne 8 klas.  
3. Dofinansowanie zakupu  nagród  na  koniec  roku  szkolnego  za  uzyskanie  bardzo  dobrych 

wyników  w  nauce  oraz  zachowaniu; za  osiągnięcia w  konkursach, festiwalach, zawodach  
sportowych  itp. 

4. Dofinansowanie  przejazdu  uczniów  na  zawody  sportowe, konkursy, festiwale. 
5. Dofinansowanie  do  zakupu  zdjęć  do  kroniki  szkolnej. 
6. Zakup  wiązanek  okolicznościowych  z  okazji  m. in. ważnych  rocznic,  świąt  państwowych, 

Święta  Patrona  Szkoły. 
7. Dofinansowanie  do  zakupu  sprzętu  sportowego  i  pomocy  dydaktycznych  na  potrzeby  

uczniów. 
8. Dofinansowanie drobnych remontów (farby, lakiery). 
9. Finansowanie zakupów polepszających bazę szkoły: 

     2010 r. -  Zakup  sprzętu  nagłaśniającego. 

     2011 r. -  Rozbudowa monitoringu o kamery na korytarzach oraz nowy rejestrator i monitor. 

     2012 r. – Wykonanie 3 segmentów szatni uczniowskich. 

     2013 r. -  Wykonanie 3 kolejnych segmentów szatni uczniowskich. 

     2014 r. – Zakup krzeseł do sali 406 – sala polonistyczna. 

     2015 r.  -  Dofinansowanie zakupu stolików i krzeseł w sali 305 – sala polonistyczna ze świetlicą 

                     profilaktyczną. 

     2016 r.  - Dofinansowanie  zakupu regałów do czytelni w bibliotece szkolnej, zakup dodatkowych 

                    kamer na korytarze szkolne. 

     2017 r.  – Dofinansowanie do mebli i pomocy dydaktycznych do małej świetlicy. 

     2018 r.  – Zakup krzeseł i ławek do klasy 307. 

     2019 r. – Dofinansowanie do zakupu Dziennika elektronicznego LIBRUS. 
                    Dofinansowanie do zakupu klimatyzatora do świetlicy (3.000 zł wpłata Rodzica 
                    darczyńcy).       
                      Klasy gimnazjalne – zakup 2 projektorów – ul. Parkowa.  
                    Klasy ósme – zakup 2 ekranów sufitowych do projektorów  - ul. Parkowa. 
                    Sfinansowanie imprezy sportowej dla uczniów klas 4 - 8 „Alternatywne Lekcje WF 
                     z Moniką Pyrek”. 
     2020 r. – Zakup 2 urządzeń monitorujących hałas na korytarzach tzw. elektroniczne uszy. 
                   Dofinansowanie do zakupu Dziennika elektronicznego LIBRUS. 
 
     2021 r. -  Dofinansowanie do zakupu Dziennika elektronicznego LIBRUS. 
 

Apelujemy     do     wszystkich    Rodziców o  wspomożenie  naszych  działań  poprzez  
uregulowanie  składki, dzięki  czemu  zostanie  zrealizowanych  wiele  działań  

zaplanowanych  na  bieżący  rok  szkolny. 


