
Шановні батьки! 

 

Батьківська Рада повідомляє, що на минулому засіданні ми прийняли рішення про 

збільшення внеску до Батьківської ради. Сума, звичайно, рекомендована і не є обов’язковa, 

але ми б хотіли попросити оплату батьківській раді у розмірі 80 злотих на рік (що дає лише 8 

злотих на місяць), а якщо в сім’ї більше однієї дитини, то 100 злотих , розділенi між дітьми.Ці 

гроші безпосередньо йдуть нашим дітям, адже вони для нас найважливіші!  

Шановні батьки, також нагадуємо, що згідно з положенням про Батьківську раду, при оплаті 

понад 80% суми від даного класу, 20% повертається в клас. 

Основне завдання Батьківської Ради – підтримка статутної діяльності нашої школи. Вона 

залежна, насамперед від коштів, які ми можемо зібрати разом. Щоб заохотити вас робити 

пожертви на Батьківську раду, ми хочемо повідомити всім, на що виділяються кошти з цього 

фонду. Ми вважаємо, що кожен батько, який вкладає гроші, повинен знати, що з ними 

відбувається. 

На сайті нашої школи створено вкладку DLA RODZICÓW, де ви зможете знайти актуальну 

інформацію про нашу діяльність та ознайомитися з різноманітними документами щодо 

Батьківської ради. У зв’язку з вищевикладеним Батьківською Pадою організовано конкурс 

«АКТИВНІ БАТЬКИ ДЛЯ ШКОЛИ», правила якого у вкладці для батьків. 

 

Кошти від Батьківської ради ми хотіли б виділити в основному на: 

• Придбання нагород в кінці навчального року, 

• Придбання призів для шкільних олімпіад, 

• Організація Дня захисту дітей, 

• Придбання тестових матеріалів для пробного екзамену восьмого класу, 

• Придбання шкільного приладдя. 

• Придбання додаткового обладнання для навчальних кабінетів, кімнати відпочинку 

• Переоснащення спортивного обладнання 

• Поїздки на змагання 

Як Батьківська Рада, ми вже зробили кроки для отримання додаткових коштів із зовнішніх 

фондів для дофінансування нашої школи. Повідомляємо, що цього року ми плануємо 

збільшити активність нашої діяльністі і тому ми заохочуємо всіх подавати свої ідеї та 

співпрацювати. Кожна, навіть найменша, участь дуже важлива! Ми хочемо, щоб наша школа 

кипіла життям і була другою домівкою для наших дітей. 

Без вашої активної участі ми не зможемо досягти запланованого і не зможемо виконати 

заплановані завдання. У нас амбітні плани і ми розраховуємо на вашу підтримку. 

Якщо хтось із вас бажає підтримати наших дітей більшою сумою чи зробити пожертву, ви 

звісно можете зробити таку пожертву. 

                                                                                                                     Батьківська Рада 

 



Минулого року кошти Батьківської Ради були витрачені на: 

 

1. Організація та фінансування призів у конкурсі «Пряниковий МастерШеф». 

2. Співфінансування вистави для групи «0» Садочку при ЗОШ. 

3. Співфінансування придбання вертикальних жалюзі для 110 кабінету. 

4. Співфінансування діяльності Учнівського самоврядування. 

5. Співфінансування призів для конкурсу декламаторів для І – ІІІ класів. 

6. Співфінансування призових місць студентів у олімпіаді «Магістр німецької мови». 

7. Співфінансування Різдвяної ігор для І – ІІІ класів. 

8. Співфінансування конкурсу «Знання про Польщу» та музичного конкурсу. 

9. Співфінансування до придбання учнівських E-ID карток. 

10. Співфінансування до придбання пробних матеріалів для контрольних робіт для VIII класів. 

11. Співфінансування конкурсу «Навколо національної символіки». 

12. Майстер-класи з ОРИГАМІ. 

13. Співфінансування організації у школі Свята захисту дітей. 

14. Співфінансування ярмарку до Дня захисту дітей. 

15. Співфінансування олімпіади з польської мови. 

16. Співфінансування кіногуртка. 

17. Співфінансування придбання 20 пар ласт для підвищення активності діяльності басейну. 

18. Співфінансування конкурсу «Я мислю логічно». 

19. Співфінансування конкурсу «Я розв’язую текстові математичні задачі». 

20. Співфінансування конкурсу «Магістр математики». 

21. Урочисте Закінчення навчального року. 

 

 


