
Szanowni rodzice i wychowawcy, na ostatnim zebraniu RR doprecyzowaliśmy 

zasady przyznawania nagród za wpłaty na radę rodziców.  

1. Jeśli klasa zbierze 100 % wpłat i wpłaci je na konto do 31.12.2022 r. 

otrzyma nagrodę w kwocie 300 zł. 

2. Składka dla wszystkich dzieci (polskich i ukraińskich) jest jednakowa 60 zł. 

3. Suma minimum 50 % wpłat na klasę uprawnia do otrzymania nagród 

książkowych dla wszystkich uczniów z klasy, którzy zostaną wskazani 

przez wychowawców. Z uwagi jednak na fakt, że nagrody książkowe na 

koniec roku są kupowane z dużym wyprzedzeniem (zazwyczaj na 

początku marca), minimum 50% wpłat powinno być dokonane na konto 

RR do dnia 28.02.2023 r.  

4. Klasy, które będą miały wpłaty na poziomie ok. 90% i wpłata zostanie 

dokonana na konto RR do dnia 31.01.2023 r. otrzymają nagrodę 

pieniężną niższą niż 300 zł. Na ten moment nie zdecydowaliśmy  

o konkretnej kwocie, z uwagi na fakt, że nie mamy wiedzy jakimi 

środkami łącznie będziemy dysponować np. na dzień 31.12.2022 r. ani 

nie wiemy ile takich klas będzie. 

5. W klasach, w których wpłaty znajdą się na poziomie poniżej 50 %, 

nagrody książkowe na koniec roku otrzymają tylko ci uczniowie, którzy 

mają opłaconą składkę na RR w terminie do 28.02.2023 r.  

Przy tej okazji poinformuję Państwa o przyznanych środkach z RR na rożnego 

rodzaju przedsięwzięcia nauczycieli z naszej szkoły na rzecz dzieci: 

1. Pani J.Kuczewska – Świdnicka - Szkolny konkurs pięknego czytania 

tekstów w języku niemieckim dla klas ósmych oraz Szkolny konkurs 

wiedzy o krajach niemieckojęzycznych - 200 zł z przeznaczeniem na 

nagrody. 

2. Panie E.Radczuk, M.Gruszczyńska, D.Koleśnik - Na działalność szkolnego 

klubu wolontariusza - 600 zł. 

3. Panie M.Błażejczyk, J.Gołębiowska, I.Szwaj – Na materiały plastyczne 

podczas zajęć pozalekcyjnych w klasach I-VIII - 800 zł. 

4. Panie M.Wiatrowska, E.Radczuk, M.Zawistowska - Uzupełnienie 

księgozbioru w lektury - 1.000 zł. 



5. Panie M.Wiatrowska, E.Radczuk, M.Zawistowska - Zakup nagród 

książkowych w szkolnym konkursie czytelniczym dla klas IV-VIII - 1.000  

zł. 

6. Panie D.Koleśnik, M.Buchman, E.Korneluk, M.Wiatrowska, E.Radczuk, 

M.Zawistowska - Konkurs i akcja zgłaszania dziecięcych problemów  

w różnych formach (jest to mój skrót, bowiem cała akcja jest 

szczegółowo opisana przez panie we wniosku do RR) - 1.000- zł. 

7. Inicjatywa dziewczynek – uczennic ze szkoły sfinansowana przez RR - 

Zakup „różowej skrzyneczki” oraz wyposażenie jej w środki higieny 

osobistej - 220 zł. 

8. Pani K. Kotlarek - Nagrody w 3 konkursach dla klas 0-3 i zakup tła 

fotograficznego - 800 zł. 

9. Panie A. Garbal, J. Krzowska, M. Borowska – Nagrody we wszystkich 

konkursach matematycznych na poziomie klas IV-VIII, które będą 

przeprowadzane w bieżącym roku szkolnym - 1.100 zł 

10. Panie K. Rozmus, A. Kapica – zakup przyborów sportowych do ćwiczeń  

w zerówkach - 130 zł. 

Nadmieniam, że wskazane kwoty były wnioskowane przez nauczycieli  

i opiekunów i wszystkie zostały zaakceptowane przez RR bez zmian. 

       Przewodnicząca RR 

Małgorzata Dejneka 
 


