
Poznań dn. 14.11.2017 

Drodzy Rodzice! 

 

W imieniu Rady Rodziców, ale również w imieniu Waszych dzieci, zwracam się z ogromną 
prośbą o wspieranie naszej działalności waszymi dobrowolnymi wpłatami. 

Wasze pieniądze przeznaczamy w całości na finansowanie inicjatyw Waszych dzieci. 

Kontynuując działania poprzedniej Rady Rodziców zamierzamy wspierać finansowo następujące 

wydarzenia: 

 nagroda na koniec semestru i roku dla klasy, która miała najwyższą frekwencję na zajęciach WF. 

Nagrodą może być wspólne wyjście do kina lub kręgle ( pod opieką nauczyciela WF) 

 stypendium pożegnalne dla absolwenta 3 klasy, który miał najwyższą średnią na koniec roku 
ok. 300 zł 

 zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów na zakończeniu roku szkolnego ok. 1800 zł 
-dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla reprezentacji szkoły w siatkówce dziewcząt ok. 
800-1200 zł 

 sfinansowanie udziału w rozgrywkach uczniów w Szkolnych Ligach Sportowych ok. 400 zł 

W tym roku szkolnym zafundowaliśmy już bilet semestralny MPK dla ucznia z klasy 1. 

Sytuacja finansowa rodziny chłopca jest bardzo trudna. Uczeń chodził codziennie pieszo do szkoły, 

co zajmowało mu około godziny. Dzięki Waszym wpłatom mogliśmy mu pomóc.  

Przeznaczyliśmy również ok. 300 zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej, który miał 

miejsce w dniu 12 października br. oraz 160 zł na organizację Dnia Pierwszoklasisty. 

Przed nami jeszcze cały rok różnych szkolnych wydarzeń. Aby móc je wspierać 

potrzebujemy Waszej pomocy. Każdy uczeń lub nauczyciel może zwracać się do nas ze swoimi 

potrzebami. Ale jak mówi stare porzekadło : Z próżnego i Salomon nie naleje.  

Wpłat mogą Państwo dokonywać u skarbników w Waszych klasach podczas spotkań 16 

listopada br. lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców w tytule wpisując: wpłata na Radę Rodziców 

uczeń/uczennica : imię i nazwisko ucznia / klasa. 

Nr konta do wpłat:  

Społeczna Rada Rodziców XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu 

Bank Pocztowy: 58 1320 1016 7750 0535 2000 0001 

 

 

Serdecznie pozdrawiam 

Lidia Łęski 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 


