Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców na rok 2020/2021 pragnie serdecznie Państwu 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 bardziej 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.
W roku szkolnym 2020/2021, dzięki Państwa wpłatom w latach 2019 - 2021,
wpłatom od prywatnych sponsorów (ponad 12 000 zł) oraz przychodom uzyskanym z
kiermaszów świątecznych i okolicznościowych
mogliśmy zakupić/ dofinansować/ m.in.:
•

Nagrody za udział w konkursach organizowanych/zrealizowanych przez naszą
Szkołę:
Þ Konkurs EKO
Vouchery pieniężne
za rok 2019/2020 – 600 zł
za rok 2020/2021 – 400 zł
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Podaruj książce drugie życie;
Sleeveface;
Świąteczne gotowanie na ekranie;
W krainie życzliwości;
logo „Cyfrowe bezpieczeństwo – ochrona danych osobowych”;
Poznaj spektrum autyzmu;
Mistrz pięknego czytania 2021;
język niemiecki „Übersetzer (in);
język francuski „Le français? - c'est facile!
język niemiecki „Deutsch macht spaβ;
Życie rodzinne online i offline;
konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom recytuje;
Mistrz pięknego czytania 2021 klas II;
szkolny konkurs ortograficzny
- 1080 zł

•
•

Vouchery do księgarni NOVA za świadectwa z czerwonym paskiem oraz
inne wyróżnienia klasowo/szkolne (za 2 lata)
- 9 400 zł
Vouchery do sklepu Martes dla najlepszych sportowców 2020/2021;
- 1250 zł

•

Nagroda pieniężna dla najlepszego Absolwenta szkoły za rok 2020/2021
(średnia z ocen 5,9);
– 400 zł

•

Nagrody za szczególne osiągnięcia muzyczne w roku 2020/2021
(czekoladowe płyty, dyplomy);
– 145 zł

•

Książki na zakończenie roku szkolnego za lata 2019/2020; 2020/2021 oraz
książki nagrody na pasowanie na ucznia;
- 3200 zł

•

Słodycze dla dzieci na zakończenie roku szkolnego/róg obfitości
- 150 zł

•

Dyplomy na zakończenie roku;
-140 zł

•

Dofinansowanie działalności Samorządu uczniowskiego;
- 220 zł

•

Zakup używanych komputerów (15 sztuk/czyszczenie) i dofinansowanie
serwerowni do klasy Informatycznej dla klas starszych;
- 2 450 zł

•

Dofinansowanie wycieczek dla wszystkich klas w roku 2020/2021
( 20 % od wpłat poszczególnych klas)
- 2 621 zł

•

Kable /gniazdka/ odnowienie ścian (materiały) przystosowanie do umieszczenia
Automatów z żywnością
- 606 zł

•

Zakup regałów do biblioteki
-1206 zł

•

Zakup Regałów do świetlicy
- 2400 zł

•

Szafki dla klas 1 - 3
-11 850 zł

•

Nowe szafki dla klas starszych
– 2000 zł

•

Udział w akcji Szlachetna paczka
- 100 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 32 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

