
Wysokość wpłat na fundusz Rady Rodziców to kwota 60 zł rocznie za 1-sze dziecko. Każde kolejne 

dziecko to obniżenie kwoty o 10 zł. Wszystkie wpłaty dokonane na rzecz Rady Rodziców 

wydatkowane są na rzecz uczniów naszej szkoły. Z funduszy tych dofinansowywane są m.in. nagrody 

na różnego rodzaju konkursy odbywające się w szkole, wycieczki klasowe, a także nagrody dla 

wyróżniających się uczniów. Fundusze te wspomagają również niektóre zakupy na rzecz szkoły, jak 

np. zakup desek do wykonania podestu na występy uczniów oraz dywanu do zakątka bawialnego dla 

uczniów klas 1-3, jak również współfinansowanie zakupu rolet do sal lekcyjnych.  

Wydatki w podziale na poszczególne miesiące: 

W styczniu 2019r dofinansowano warsztaty profilaktyki dla uczniów klas 3 i 6 SP. Ufundowano 

nagrody na I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sport w mojej rodzinie” jak również zakupiono farby 

w celu upiększenia ścian na korytarzu szkolnym, gdzie odbywają się zajęcia uczniów klas 1-3 SP. 

W lutym 2019r pokryto wkład finansowy dla dwóch grup młodzieży na realizację projektu „Szkolny 

Klub Sportowy”. Zakupiono także stroje sportowe dla drużyny reprezentacyjnej szkoły. 

W marcu 2019r dofinansowano wycieczkę klasy 2c SP – 30% funduszu gwarancyjnego, 80% kwoty 

piknikowej oraz wypłata nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie szkolnym „Na najlepszego 

Skarbnika”. Na potrzeby szkoły zakupiono deski do budowy podestu na występy uczniów, zakupiono 

dywan do kącika bawialnego dla uczniów klas 1-3 SP, jak również dofinansowano zakup rolet – 

wyposażenia sal lekcyjnych w szkole. 

W kwietniu 2019r przekazano pieniądze na leczenie chorej uczennicy Naszej Szkoły – fundusze 

zbierano na kiermaszach szkolnych od listopada 2018r do marca 2019r oraz z wpłat na konto RR  

z dopiskiem „DLA ANI”. 

W maju 2019r ufundowano nagrody na Ogólnopolski Konkurs „UNICEF Marzenia Dzieci Świata”, 

dofinansowano zajęcia tenisowe dla klasy 4a SP. Dofinansowano wycieczki lub wspólne wyjścia 

klasowe dla uczniów 3a Gimnazjum oraz 8a i 8c SP z 30 % funduszu gwarancyjnego, nagrody  

w konkursach „Na najlepszego skarbnika”, „Zbiórka makulatury” oraz 80% kwoty z pikniku 2018r. 

Dofinansowano zorganizowanie balu kończącego naukę dla uczniów klas 8 SP oraz 3 Gimnazjum. 

Sfinansowano koszt transportu do Niemicy dla dziewczęcej drużyny piłki nożnej na ćwierćfinały 

mistrzostw województwa. Dofinansowano wycieczkę klasy 3a SP – 30% funduszu gwarancyjnego, 

80% kwoty piknikowej oraz wypłata nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie szkolnym  

„Na najlepszego Skarbnika”. Ufundowano zakup nagród książkowych i statuetek dla najlepszych 

uczniów na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Pokryto koszty zorganizowania warsztatów  

„Co czuję – przemoc, agresja” dla uczniów klas 3 i 6 SP. 

W czerwcu 2019r ufundowano zakup upominków i medali oraz atrakcji w związku z piknikiem 

rodzinnym dla uczniów Naszej Szkoły i ich rodzin. Pokryto koszt transportu do Złocieńca drużyny 

reprezentacyjnej szkoły na zawody w czworoboju lekkoatletycznym. Dofinansowano wycieczkę klasy 

4e SP – 80% kwoty piknikowej oraz 3b SP - 30% funduszu gwarancyjnego. 


