
Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi  
 

Szanowni Państwo, 

 

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada 

Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. 

Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji 

„Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  

pochodzących z   1%  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy 

warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią  swoich przyjaciół i 

znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę 

swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku.   
 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w 

odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2019 Numer KRS Fundacji 

0000268115, następnie wpisać „RR Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi”  w rubrykę Cel 

Szczególny (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 

poz. 64, PIT 39 poz. 50) i Wyrazić Zgodę w kolejnej pozycji  (PIT 28 poz. 141, PIT 36 poz. 

443, PIT 36L poz. 149, PIT 37 poz. 135, PIT 38 poz. 645, PIT 39 poz. 51) 
 

A czym zajmuje się nasza Rada Rodziców: 

- finansuje nagrody w konkursach oraz niezbędne materiały do realizacji zadań spoza 

podstawy programowej 

- wprowadza rozwiązania mające na celu uatrakcyjnienie czasu spędzonego w szkole 

zarówno na lekcjach jak i podczas przerw  

- współfinansuje zakup multimediów (projektory, ekrany, roboty do programowania, 

sprzęt audio) 

- dofinansowuje poprawę warunków w salach (rolety, tablice, inne pomoce)  

- rewitalizuje dziedziniec szkolny 

- wspiera funkcjonowanie świetlicy i gabinetu logopedycznego 

- organizujemy kiermasze i festyn letni 

- nagradzamy uczniów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz frekwencję 

- wspieramy działania promujące EKOLOGIĘ, jak zakup pojemników do segregacji 

odpadów na korytarze szkolne, recykling starych sprzętów szkolnych, zbiórki surowców 

wtórnych 
 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  

internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl  

 

Z poważaniem, 
 

Aneta Kazanecka 

Przewodnicząca RR w SP nr 8 w Rumi  


