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Najistotniejsze osiągnięcia Rady Rodziców w poprzednich latach

Stałe zadania Rady Rodziców

Dofinansowanie zakupu betonowego stołu do tenisa stołowego, piaskownicy
Zakup ozdobnych kredek i dyplomów dla każdego pierwszoklasisty na ślubowanie.
Dofinansowywanie imprez szkolnych oraz wycieczek szkolnych dla uczniów.
do placu zabaw, tablicy interaktywnej, rzutników multimedialnych,
zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych dla uczniów.
Zakup „Srebrnych Buławek” i nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów.
Dofinansowanie remontu korytarzy szkolnych, remontu poczekalni dla
Wspieranie Samorządu Uczniowskiego.
rodziców, malunków na ścianach na podwórku szkolnym.
Doposażenie Szkolnego Punktu Pierwszej Pomocy.
Zakup rolet do sal lekcyjnych usytuowanych po stronie południowej,
komunikatora (monitora TV) do poczekalni szkoły, 8 hulajnóg i 3 rowerów,
Główne cele Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017
gabloty na sztandar szkoły, sprzętu nagłaśniającego na imprezy szkolne
i „piłkarzyków”.
Dofinansowanie doposażenia czytelni szkolnej w siedliska – stworzenie „strefy
aktywnego czytelnika”.
Dziękujemy za życzliwość i finansowe wsparcie naszym
Zakup gier planszowych edukacyjnych i towarzyskich dla uczniów.
darczyńcom, dzięki którym zrealizowaliśmy te zadania.
Zakup klocków konstrukcyjnych click-clack do świetlicy szkolnej.

Prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców
Z tego funduszu, czyli zakupionego sprzętu i dofinansowanych inicjatyw korzystają wszystkie dzieci.
Jest on zarządzany przez wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.

Wysokość
Wysokość skł
składki na fundusz Rady Rodzicó
Rodziców w roku szkolnym 2016
2016/2017
/2017 wynosi:

Wpł
Wpłat moż
można dokonywać
dokonywać:

70 zł na cały rok szkolny za pierwsze dziecko,

w sekretariacie szkoły,

30 zł na cały rok szkolny za drugie dziecko,

na następujące konto bankowe:

za trzecie i kolejne dziecko rodzic jest zwolniony z opłaty.
Właściciel rachunku:

Rada Rodziców postanowiła dofinansować wycieczki szkolne trzem klasom,
które wykażą się najwyższym procentem wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Nr rachunku:
Tytuł płatności:
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Darowizna na cele statutowe - nazwisko i imię ucznia, klasa

