
 

Drodzy Rodzice, 

 

Rada Rodziców chciałaby Państwu przybliżyć realizację wydatków ze składek na 

konto RR z ostatnich lat. 

Cele realizowane do tej pory są inicjatywą Rodziców, Nauczycieli, Dyrekcji i każdy 

może taką inicjatywę zgłosić. 

Trzeba zauważyć, że wszystkie wydatki RR są transparentne, poprzedzone 

uchwałami na które głosują wybrani przez Was przedstawiciele poszczególnych 

oddziałów ( klas ). 

Wszystkie wydatki realizowane są z myślą o Naszych Dzieciach i komforcie ich 

nauki. 

Po przepracowaniu całego roku dostają Oni nagrody w postaci książek, 

dyplomów za swój codzienny trud włożony w Naukę. 

W miarę możliwości i sukcesywnie kupowane są podręczniki do pracowni 

przedmiotowych, by Nasze pociechy nie musiały ich dźwigać w jakże już ciężkich 

tornistrach. 

Za pośrednictwem Państwa wpłat Rada Rodziców dofinansowuje wycieczki 

dzieciom najbardziej potrzebującym, by wyrównać im szanse w zdobywaniu 

wiedzy. 

Jednym zdaniem kończąc: 

Czym więcej składek wpłynie na konto Rady Rodziców tym śmielsze cele 

będziemy mogli Wspólnie realizować . 

 

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków z poprzednich lat  



 

Realizacja wydatków ze składek na konto RR 

za ostatnie lata nauki Naszych Dzieci 

(składki przez ostanie lata kształtują się na poziomie około 30%) 

 

• 24 282 zł zakup nagród dla dzieci na zakończenie roku szkolnego 

• 18 800 zł zakup komputerów do pracowni informatycznej 

• 18 767 zł zakup podręczników do pracowni przedmiotowych  

• 7 170 zł dofinansowanie wycieczek 

• 5 308 zł zakup prenumerat czasopism do biblioteki  

• 5 000 zł dofinansowanie zadaszenia od strony boiska w ramach 

dostosowania szkoły do funkcjonowania w czasie pandemii 

• 4 300 zł zakup i montaż klimatyzacji 

• 3 200 zł zakup klocków lego do świetlicy 

• 3 050 zł organizacja bali kanałowych dla klas młodszych 

• 2 593 zł organizacja Pikniku Szkolnego i kiermaszu 

• 2 512 zł zakup akcesoriów sportowych  

• 2 180 zł pomoce naukowe dla świetlicy 

• 1 194 zł opłaty bankowe za prowadzenie konta i przelewy 

Łącznie: 98 356 zł 
 

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców przeznaczyła 10 500 zł 

na zakup pomocy naukowych i podręczników do pracowni 

przedmiotowych. 


