
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW 

Wysokość składki na poczet działania Rady Rodziców na rok 2019/2020 ustalono w kwocie    

70 złotych. Składki prosimy wpłacać do 15.12.2019 roku na konto Rady Rodziców:  

 

79 1020 2980 0000 2502 0122 9806 

 
jako jednorazową wpłatę. Jednocześnie prosimy, aby składki za każdą klasę były wpłacane na 

konto ogółem za całość klasy przez osobę odpowiedzialną za zbiórkę funduszy. Wpłaty powinny 

zawierać dokładny opis numerów i oddziałów klas, których dotyczą. Pełną listę osób uiszczających 

opłatę prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: 

 

radarodzicow.sp8sanok@gmail.com 

 

UWAGA 

Od tego roku wpłaty nie będą przyjmowane w księgowość szkoły.  
W przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa prosimy o równe podzielenie składki 70 pln 

pomiędzy dzieci i wpłatę w każdej klasie.  

Informujemy że zebrana kwota w całości trafia do dzieci: 

 w formie 20- procentowego funduszu wycieczkowego, naliczanego proporcjonalnie do 

wysokości wpłat każdej klasy 

 nagród i wyróżnień za osiągnięcia w nauce na koniec roku szkolnego 

 bieżących wydatków na wydarzenia i uroczystości szkolne. 

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE 

 

Odnośnie ubezpieczenia dzieci na bieżący rok szkolny, wybrano ofertę InterRisk o łącznej sumie 

ubezpieczenia 23 000 pln, przy składce 35,00 za dziecko. Zakres wybranego ubezpieczenia 

obejmuje dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym 

uprawianiem sportu (bez dodatkowej opłaty). 

Wpłaty osób zainteresowany tą ofertą prosimy zebrać do 10.10.2019, przy jednoczesnym 

podpisaniu list osób opłacających składkę ubezpieczeniową przekazanych wychowawcom klas. 

Podpis listy deklarujący chęć objęcia dziecka ubezpieczeniem jest obowiązkowy i jednocześnie 

wyraża zgodę rodziców na Ogólne Warunki Umowy (pełny zapis OWU dostępny jest do wglądu w 

sekretariacie szkoły).  

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonywać na konto Rady Rodziców w całości za daną klasę  

 

79 1020 2980 0000 2502 0122 9806 

 

jako jednorazową wpłatę od osoby wyznaczonej do zbiórki składki. Termin wpłat: 10.10.2019. 

Podpisane listy należy złożyć w sekretariacie szkoły do tego samego dnia.  

 

WARUNKIEM OBJĘCIA DZIECI UBEZPIECZENIEM JEST DOKONANIE WPŁATY  

ORAZ DOSTARCZENIE LISTY Z PODPISAMI. 

 

Z poważaniem, 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Beata Bach 
 


