
Drodzy Rodzice! 
 

Rada Rodziców wybrana na rok 2021/2022 pragnie Państwu serdecznie 
podziękować za współpracę oraz za dokonywanie wpłat i przekazywanie 
darowizn na rzecz Rady Rodziców, a co za tym idzie na rzecz naszej szkoły  
i naszych dzieci. 

 
Nasze podziękowanie jest tym większe,  

iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego 
rodzica. 

 
Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym 

kłopotliwym wydatkiem. 
 
Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę. 

 
Jest to dowód na to, że jako mała społeczność potrafimy solidaryzować się dla 

dobra naszych dzieci i nie tylko!! 
 
W ubiegłym roku w szkolnym związku z wybuchem wojny na Ukrainie mieliśmy 
pod opieką dzieci z tamtych terenów. Włączyliśmy się w to całym sercem i w 
miarę naszych skromnych możliwości zorganizowaliśmy akcję „bułki”, a także 
dofinansowaliśmy obiady dla tych dzieci. Dodatkowo pieniążki uzyskane w 
kiermaszach były przekazywane na rzecz Ukrainy. 
 

W roku szkolnym 2021/2022, dzięki Państwa wpłatom oraz przychodom 
uzyskanym z kiermaszu wielkanocnego mogliśmy zakupić/ dofinansować/ m.in.: 

 
• Nagrody za udział w konkursach organizowanych/zrealizowanych przez naszą 
Szkołę: 
Nagrody pieniężne Konkurs EKO za rok 2021/2022  
– 450 zł 
• Vouchery allegro za świadectwa z czerwonym paskiem oraz 
inne wyróżnienia klasowo/szkolne (konkursy szkolne i pozaszkolne) 
- 7 625,00 zł 
• Vouchery do Xavito  
- 1 350,00 zł 
• Nagrody pieniężne dla dwóch najlepszych Absolwentów  
(średnia z ocen 5,9) szkoły oraz dla najlepszego sportowca szkoły za rok 
2021/2022  



– 550 zł 
• Książki na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz 
książki nagrody na pasowanie na ucznia; 
- 3 068,24 zł 
• Słodycze na zakończenie roku szkolnego 
- 200 zł 
• Dyplomy na zakończenie roku; 
- 82,00 zł 
• Dofinansowanie działalności Samorządu uczniowskiego; 
- 386,00 zł 
• Dofinansowanie działalności EKO; 
- 200,00 zł 
• Konkurs języka angielskiego klasy 1-3  
- 345,85 zł 
• Dofinansowanie wycieczek dla wszystkich klas w roku 2021/2022 
(20 %; 30% od wpłat poszczególnych klas) 
- 4 175,50 zł 
• Wydatki z okazji Dnia Nauczyciela/zakończenia roku szkolnego/ Grono 
pedagogiczne i administracja szkoły / zakończenie klas 8-ych– 
kwiaty/słodycze/kawa/tort -/ 
• Obsługa bankowa konta RR 

Razem daje to kwotę ponad 22 tyś zł. 
 
Bardzo dziękujemy, bowiem gdyby nie Państwa pomoc finansowa i 
zaangażowanie do wielu projektów by nie doszło. 

 
Proszę pamiętać, że wszystkie nasze działania skierowane są  

wyłącznie na dzieci. 
 

Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Rady Rodziców 

SP 8 w Sanoku 
Katarzyna Leśniak 

 

 

 

 

 



                       Wydatki z funduszu RR w roku szkolnym 2021/2022  
stan na 30.08.2022 r.   

rodzaj wydatku kwota  
cymbergaj świetlica 49,50 zł  
Pasowanie 2021/2022 592,88 zł  
Dzień Edukacji Narodowej 129,00 zł  
jesienna dyskoteka 145,91 zł  
OPERON testy 8 klas 414,00 zł  
20% dofinansowanie klas 4 175,50 zł  
Nadanie imienia szkoły 1 332,01 zł  
książki na zakończenie roku 2021/2022 2 475,36 zł  
dyplomy na zakończenie roku 82,00 zł  
dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego 386,00 zł  
cukierki na koniec roku 200,00 zł  
zakończenie roku szkolnego (grono pedagogiczne i obsługa szkoły) 530,00 zł  
działalność EKO 200,00 zł  
nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły 550,00 zł  
vouchery allegro 7 625,00 zł  
vouchery Xavito 1 350,00 zł  
nagrody eko konkurs za rok 2020/2021 450,00 zł  
konkurs j. Angielskiego klasy 1-3 345,85 zł  
Bułki – Ukraina 700,00 zł  
Obiady – Ukraina 546,00 zł  
opłaty bankowe 2,19 zł  

Razem: 22 281,20 zł  
 


