
Rada Rodziców SP340

Co zrobiliśmy dla uczniów naszej szkoły w 

poprzednim roku szkolnym 2021/2022?



Business

Największe inwestycje

Folie termiczne – 107 630 zł

Wyposażenie sal dydaktycznych – ponad 30 000 zł

Nagrody w konkursach – ponad 11 000 zł

Udział dzieci w konkursach – prawie 9 000 zł

Oprogramowanie - ponad 6 000 zł

Tarcze pamiątkowe dla odchodzących klas – ponad 4 000 zł

Książki do Biblioteki – prawie 4 000 zł



Business

Folie termiczne w budynku A i B

 06.2022 – oklejenie 140 okien w budynku A – koszt inwestycji 107 630 pln

 Zakup folii był realizowany drogą konkursu ofert, w którym oferty były 

oceniane przez specjalny Zespół powołany z Rodziców

 Obniżenie temperatury w nasłonecznionych salach w okresie wiosenno-letnim

 Zatrzymywanie ciepła w klasach w okresie jesienno-zimowym, co pozwoli na 

ograniczenie kosztów ogrzewania sal

 06.2022 – podjęcie uchwały przez Radę Rodziców dotyczącą oklejenia 

budynku B

 Ze względu na prace remontowe, które toczą się w budynku B, montaż folii 

termicznych w budynku B jest przewidziany po zakończeniu prac 

remontowych, nie wcześniej niż we wrzesieniu 2023 r.



Business

Zakup pomocy dydaktycznych

 Pracownia SI

 Edukacja wczesnoszkolna

 Wyposażenie Sali gimnastycznej w 

budynku A i B

 Pakiet matematyczny

 Pomoce w logopedii

 Pomoce dla gabinetu 

psychologicznego

 Pomoce do terapii pedagogicznych

 Wyposażenie sal kl. 0-3 

 Gry do zajęć korekcyjnych

 Podręczniki do języka angielskiego



Zakup pamiątkowych tarcz 
dla klas kończących szkołę

Finansowanie konkursów:

- J. niemiecki

- Alfik matematyczny

- konkurs szachowy

- Alfik humanistyczny

- J. Angielski FOX

- Matematyczny Kangur

- Galileo

Finansowanie nagród za udział w konkursach

Ponad 8.000 zł



Na bieżąco przekazujemy 

rodzicom ważne informacje o 

działaniach szkoły

1300 osób lubi nas

1500 obserwuje

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

-> woda, chusteczki

ŚWIETLICA



Nr konta Rady Rodziców– sugerowana składka 150 zł/rok

97 1750 0012 0000 0000 3877 1876
prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Konto Świetlicy Szkolnej – sugerowana składka 20 zł/mc

75 1750 0012 0000 0000 3877 1884
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


Rada Rodziców

Dołącz do nas ☺
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