
Rada Rodziców
SP340

Co zrobiliśmy dla uczniów naszej szkoły w 

poprzednim roku szkolnym 2019/2020?



-> Oprogramowanie ponad 20.000 zł 

-> Zakup komputerów dla nauczycieli 18.250 zł

-> Nagrody w tych konkursach ponad 11.000 zł

-> Udział dzieci w konkursach prawie 10.000 zł

-> Zakup koszy do segregacji śmieci ponad 3.200 zł

-> Szkolenia dla klas 0-1 - segregacja śmieci 3.000 zł 

-> Wydatki na cele edukacyjne ponad 3.000 zł 

-> Imprezy dla uczniów ponad 3.000 zł 

-> Tarcze pamiątkowe dla odchodzących klas ponad 2.000 zł

-> Dofinansowanie klas „0” 2.000zł 

-> Książki do biblioteki prawie 1.500 zł

-> Upominki na Święta dla Pana Stopka ponad 1.200 zł

Największe inwestycje 



W zbiórkach w ubiegłym roku szkolnym 

udział wzięło 677 uczniów, zebraliśmy 

łącznie ponad 62 tony, dzięki którym na 

nasze konto wpłynęło ponad 5.200zł☺

Ekomol



Ekomol

Mieliśmy dłuuugie kolejki

Angażowali się uczniowie i rodzice

Czasem było zimno



Ekomol – nagrody



Finansowane ze środków, 
które pozostały na koniec 
roku szkolnego 2018/2019 

ze zbiórek Ekomol

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DLA 

UCZNIÓW W BUDYNKU B 



Finansowane ze środków, które pozostały na koniec 
roku szkolnego 2018/2019 ze zbiórek Ekomol

ZAKUP PUF I INNYCH SIEDZISK DLA 

UCZNIÓW W BUDYNKU A



ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO NAUKI
Program komputerowy Matlandia zawiera interaktywne 

zadania matematyczne, które pozwalają utrwalić wiedzę i 

umiejętności z zakresu całej podstawy programowej. Taka 

forma nauki pozwala doskonalić sprawność rachunkową, 

logiczne myślenie oraz rozwijać pamięć, a dodatkowo 

jest dla uczniów miłą odskocznią od tradycyjnego 

rozwiązywania zadań na papierze. Dzięki barwnej grafice, 

animowanym postaciom, zabawnym filmom, medalom dla 

najlepszych uczniów, rankingom wyników, rozwiązywanie 

zadań staje się zabawą z elementami rywalizacji.

W sewisie Printoteka znajdziecie ćwiczenia, gry 

planszowe, gry karciane, kolorowanki, karty 

pracy, wspierające naukę, pełna pomysłów na 

naukę. Tysiące materiałów do wydrukowania i 

nauki z zakresu logopedii, czytania i pisania, 

Najlepszy serwis edukacyjny dla 

dzieci w wieku 4-10 lat. Olbrzymia 

baza materiałów dydaktycznych 

dla rodziców i nauczycieli –

wartościowe bajki i opowiadania, 

rozwijające ćwiczenia i 

łamigłówki, nauka kilku języków 

obcych. Skuteczna nauka 
połączona ze świetną zabawą!

Corinth to nowoczesne, interaktywne narzędzie edukacyjne. Dzięki 

modelom 3D uczenie się staje się angażującą zabawą. Połączone nowe 

technologie z zasobami edukacyjnymi najwyższej jakości. Do dyspozycji 
nauczycieli jest ponad 1500 sprawdzonych modeli 3D.



Zakup tarcz dla uczniów 
klas pierwszych oraz 

pamiątkowych tarcz dla klas 
kończących szkołę

Finansowanie konkursów i nagród:
- Świetlik
- Matematyczny Kangur
- Matematycznie Preteksty
- Alfik matematyczny
- Alfik humanistyczny
- J. Angielski FOX
- J. niemiecki

Zakup nowych 
książek do 
biblioteki 
szkolnej



Finansowanie imprez 
dla uczniów ☺



Na bieżąco 
przekazujemy 
rodzicom ważne 
informacje o 
działaniach szkoły

http://rrsp340.waw.pl/

https://www.facebook.com/sp340/



-> Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych (kredki, ołówki, bloki, 

kolorowy papier itp.)

-> Nagrody za konkursy świetlicowe

-> Zabawki, gry, książki

-> Wyposażenie świetlicy

-> Imprezy świetlicowe

-> chusteczki  i środki czystości

ŚWIETLICA



RADA RODZICÓW
NUMER KONTA BANKOWEGO 

DO WPŁAT SKŁADEK
97 1750 0012 0000 0000 3877 1876

prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

www.rrsp340.waw.pl

rada.rodzicow.340@gmail.com

http://www.rrsp340.waw.pl/
mailto:rada.rodzicow.340@gmail.com


Dołącz do nas ☺

www.rrsp340.waw.pl

rada.rodzicow.340@gmail.com

http://www.rrsp340.waw.pl/
mailto:rada.rodzicow.340@gmail.com

