
PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE                 30 620,00 zł 

Zadanie Wyszczególnienie Adresaci Osoby odpowiedzialne
Plan

[koszty]

1. Pielęgnujemy i tworzymy tradycje szkolne                   8 620,00 zł 

Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie uczniów klas I rada pedagogiczna, rodzice dyrektor, wychowawcy klas I                       320,00 zł 

Zabawa karnawałowa Impreza tematyczna uczniowie 0 – VIII rada rodziców, rada pedagogiczna                       600,00 zł 

Dzień papieski Akademia społeczność szkolna
L. Trzonkowska, ks. M.Zakrzewski, 

B.Pielas
                      150,00 zł 

Święto Niepodległości Akademia społeczność szkolna Danuta Jarosz, A.Filipowska -Lis                       200,00 zł 

Jasełka Przedstawienie społeczność szkolna B. Pielas, ks. M.Zakrzewski,                       200,00 zł 

Zabawa karnawałowa Impreza tematyczna uczniowie 0 – VIII rada rodziców, rada pedagogiczna                              -   zł 

Święto Konstytucji 3 Maja Akademia społeczność szkolna Karolina Jemioło, E.Furmanik- Kurczak                       150,00 zł 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Akademia społeczność szkolna B.Mieszkowska, M.Tomaszewska                    7 000,00 zł 

2. Wdrażamy naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły                   2 650,00 zł 

Promujemy zdobywanie odznaki "Przykładny uczeń" dla 

uczniów przestrzegających  zasad 

„Kodeksu Ucznia Naszej Szkoły”

Nagrody dla klas za najwyższą 

realizację wpłat na Fundusz Rady 

Rodziców, przyznawane w uzgodnieniu 

z Radą Rodziców (za rok 2017/2018)

wszyscy uczniowie                    2 000,00 zł 

Włączamy się w charytatywne akcje
Prowadzimy coroczną akcję

„Góra grosza”
społeczność szkolna opiekun samorządu                       100,00 zł 

Włączamy się w charytatywne akcje
Organizujemy własne akcje 

charytatywne
społeczność szkolna E. Kadłubaj, D. Jarosz                       150,00 zł 

Włączamy się w charytatywne akcje
Współpraca z Domem Seniora w 

Pilaszkowie
społeczność szkolna Elżbieta Sawczuk                       100,00 zł 

Promujemy zdobywanie odznaki "Przykładny uczeń" dla 

uczniów przestrzegających  zasad 

„Kodeksu Ucznia Naszej Szkoły”

Wyróżniamy uczniów przestrzegających 

zasad poprzez dyplomy i odznaki
uczniowie klas I-III Wychowawcy klas IV-VI                       300,00 zł 

4. Wspomagamy rozwój naszych uczniów                 10 800,00 zł 

Przygotowujemy uczniów do odbioru sztuki
Organizujemy uczniom uczestnictwo w 

koncertach Filharmonii Narodowej
społeczność szkolna dyrektor szkoły, wychowawcy klas                    4 000,00 zł 

Współpracujemy z organizacjami działąjącymi na rzecz 

wychowania dzieci i młodzieży
Wspieramy działalność drużyn ZHP wszyscy uczniowie K. Jemioło, M.Kaczyńska                       200,00 zł 

Współpracujemy z organizacjami działąjącymi na rzecz 

wychowania dzieci i młodzieży

Wspieramy działalność szkolnego koła 

PTTK
wszyscy uczniowie J. Łuczkiewicz                       200,00 zł 

Organizujemy różnorodne konkursy wiedzy
PULA KONKURSOWA (do 

uruchomienia w porozumieniu z RR)
wszyscy uczniowie                    5 000,00 zł 

Popieramy rozwój czytelnictwa

W czasie zajęć świetlicowych włączamy 

się w kampanię społeczną "Cała Polska 

czyta dzieciom"

uczniowie uczęszczający na 

zajęcia świetlicowe
Wychowawcy w świetlicy szkolnej                       200,00 zł 

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu
Finansujemy wyjazdowe lekcje 

przedmiotowe.

uczniowie z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej
E. Pacucha, B. Galińska                    1 200,00 zł 

5. Promujemy wśród naszych uczniów zdrowy tryb życia                      200,00 zł 

Udział w akcjach charytatywnych
Wspieramy wolontariat i smaorząd 

szkoły
wszyscy uczniowie wychowawcy, nauczyciele                       200,00 zł 

6. Poznajemy nasz region i kraj, naszą „małą ojczyznę”                      350,00 zł 

Poznajemy naszą gminę
Uczestniczymy w rajdzie „Szlakiem 

Pamięci”
wszyscy uczniowie wychowawcy, nauczyciele                       200,00 zł 

Poznajemy nasz region, projekt dla kl.8ab

Organizujemy wyjazdowe lekcje 

przedmiotowe wg Kanonu wycieczek 

szkolnych

wszyscy uczniowie Wychowawcy , nauczyciele                       150,00 zł 

7. Inwestycje Rady Rodziców                   8 000,00 zł 

Piknik szkolny Festyn wszyscy                    6 000,00 zł 

REZERWA BUDŻETOWA wszyscy                    2 000,00 zł 

8. inne                              -   zł 


