
Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na 

rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 20 zł.  

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich 
dobro jest dla nas najważniejsze.  

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności 

uczniów naszej szkoły. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. 
poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej 
sytuacji finansowej.  

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym 
roku szkolnym, 2015/2016, z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy 
wesprzeć m.in. następujące inicjatywy:  

         Nagrodzono klasę IIb za najwyższą frekwencję w klasach I-III nagrodą o wartości 

500 zł.  

         Klasę Va nagrodzono za najwyższą średnią ocen w klasach IV-VI nagrodą o wartości 
500 zł.  

         Uczniom z najwyższą średnią ocen w klasach IV- VI wręczono na akademii kończącej 
rok szkolny okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości 200 zł każda 
(karty podarunkowe do sklepu Empik).  

         Zakupiono projektor LED, na którym wyświetlane są bieżące informacje z życia 

szkoły dla uczniów i rodziców.   

         Przekazano kwotę 500,00 zł na rzecz projektu, który opracował i wykonał samorząd 
uczniowski.  

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające 
wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym 

zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów 
umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać 
przedstawicielom Trójki Klasowej (przewodniczącemu, skarbnikowi). Proponujemy 
również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:  

Nr konta Rady Rodziców przy SP 2:  

77 8805 0009 0049 0027 3000 0010   

Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku  

33-390 Łącko 814  

 

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia. W przypadku, gdy do 

naszej szkoły uczęszcza też rodzeństwo dziecka, składkę opłaca się tylko za jednego 
ucznia.  

  

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.  

  

Rada Rodziców 


