
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Za nami pół roku nauki i pracy Szkoły i Rady Rodziców – nadal  

w rzeczywistości online, w szkole jednak cały czas sporo się dzieje a nasze 

wydatki są na wysokim poziomie i tylko Państwa wpłaty pozwolą na 

zrealizowanie wszystkich planowanych działań do końca bieżącego roku 

szkolnego. By przybliżyć Państwu jakie działania są realizowane – 

przygotowaliśmy zestawienie wpływów oraz wydatków funduszy Rady 

Rodziców, a także zestawienie – jak poszczególne klasy wpłacają fundusze 

na Radę Rodziców i ochronę.  

 

Przypomnijmy, że składki na RR i ochronę w roku szkolnym 2020/21 to: 

340 zł rocznie - składka jednorazowa / 40 zł miesięcznie przez dziesięć 

miesięcy. 

Wpłata na konto RADY RODZICÓW PRZY III LO w Gdyni, PKO Bank Polski 

SA. Numer konta: 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338 

Tytułem: darowizna na rzecz Rady Rodziców (imię, nazwisko i klasa ucznia) 

  

70 zł / ochrona - raz w roku (opłata roczna) Wpłata na konto RADY 

RODZICÓW PRZY III LO w Gdyni, PKO Bank Polski SA 

Numer konta: 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338 

Tytułem: darowizna na rzecz Rady Rodziców (imię, nazwisko i klasa ucznia) 

 

Prosimy osoby, które jeszcze nie wpłaciły składek za rok 

szkolny 2020/21 o niezwłoczne uregulowanie opłat! 
 

Przypominamy też o możliwości przekazywania 1% na Stowarzyszenie 

Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT) z dopiskiem – darowizna na RR przy 

III LO w Gdyni (KRS 0000507575). 

 

Z zebranych w ciągu ostatnich dwóch lat funduszy planowane jest w tym roku 

sfinansowanie budowy schodów, które zostaną wykonane przy okazji remontu 

pomieszczeń znajdujących się pod sceną w auli (żaden remont nie był tam 

wykonany do 1963 roku, tj. od wybudowania szkoły) Będzie to zaplecze 

magazynowe zaplecze dla niezwykle licznych przedsięwzięć, w tym 

artystycznych, realizowanych w auli (studniówki, bale charytatywne SU, 



dyskoteki, festiwale piosenki, turnieje naukowe i sportowe, apele, akademie, 

ślubowania klas, olimpiady, zaduszki jazzowe, jasełka szkolne, teatr szkolny, 

kabaret itp.) KOSZT – 13 600 zł.  
 

Wspierajmy naszą szkołę!  

Będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku! 

__________________________________________________ 
 

W bieżącym roku szkolnym 2020/21 - na konto Rady Rodziców tytułem składki 

na RR i ochronę wpłynęło 135 120 zł. 

 

Wydatki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21 to: 

 

- 23 014,53 zł  - wpłata za ochronę w I semestrze roku szkolnego 2020/21,   

- 5835,07 zł – zakup papieru / obsługa ksero, 

- 3000 zł –działania samorządu uczniowskiego, 

-  3348,94 zł - zakup WI-FI Routera / pomoc COVID  

- 690 zł – opłata inicjacyjna dla szkolnej drużyny Odysei Umysłu  

- 480 zł – catering Dzień Nauczyciela  

- 3690 zł - obsługa księgowa RR  

- 10 000 zł - fundusze przekazane na realizację projektów 3 LAB i 3 SAT 2  

- 6000 zł - modernizacja sali historycznej  

- 31 000 zł - zajęcia pozalekcyjne, w tym przygotowanie do matury, nauka 

języków i inne,  

- 8610 zł – budowa nowej strony internetowej / cały koszt to 17 tys. złotych 

(pozostała część płatna po wykonaniu usługi), 

 

W sumie wydatki wynoszą 94 668,54 zł.  

 

Do przekazania szkole w I semestrze są jeszcze fundusze na zakup książek do 

biblioteki szkolnej / 6000 zł.  

 

Ze środków zgromadzanych w ramach funduszy klas IB zakupiono:  

- 20 licencji programu „ZOOM” do nauczania zdalnego, 

- pomoce naukowe / fizyka, 

- pomoce naukowe / chemia, 

- pomoce naukowe / inne przedmioty 

- czasopisma / język niemiecki, 

- podręczniki do nauki w klasach IB, 

- laptopy. 

 

Suma wydatków z funduszu klas IB w I semestrze 2020/21r. to 55 188, 37  zł. 



________________________________________________________________ 

 

Plan na II semestr 2020/21 – to są potrzeby finansowe! 

 

- około 25 000 zł – zapłata za ochronę w II semestrze, 

- około 40 000 zł – zajęcia pozalekcyjne w II semestrze, 

- 5000 zł – obsługa ksero, 

- 900 zł - warsztaty cyberprzemoc (przeniesione z I semestru - plan po 

powrocie do szkoły)  

- 1200 zł - warsztaty profilaktyki uzależnień (przeniesione z I semestru - 

plan po powrocie do szkoły) 

- 400 zł -  warsztaty filozoficzne (plan po powrocie do szkoły) 

- inne potrzeby – kwota uzależniona od sytuacji – czy nauka i jak długo 

odbywać się będzie online czy stacjonarnie, 

- 450 zł – Dzień Dziecka dla przedszkolaków (uzależnione od sytuacji 

epidemicznej) – to nasza tradycja szkolna, 

- 500 – matury, 

- 750 zł – zakup kwiatów, 

- 1000 zł – tarcze dla uczniów, 

- 2000 zł – nagrody dla najlepszy maturzystów. 

 

W sumie planowane wydatki w semestrze II – około 77 200 zł.  

 

 

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty! 
 

 

 

 

 


