
                                                    

 

 

 

 

                   

 

 

           Drodzy Rodzice 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu Rady Rodziców życzymy Państwu, Państwa 
Dzieciom  oraz najbliższym, samych radosnych chwil, pozbawionych trosk dnia codziennego. 

Mamy nadzieję, że po świętach uda się nam wszystkim powrócić do niczym nieskrępowanej 
aktywności. Wesołych Świąt ! 

 

Przesyłamy jednocześnie informację o działaniach Rady Rodziców podjętych w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy tj. za luty 2021 – marzec 2021 r. 

1) Rozstrzygnięcie konkursu – budżet uczniowski 

informujemy, że zgodnie z regulaminem przyjętym przez radę rodziców tym roku odbył się po raz pierwszy 
konkurs projektów opracowywanych przez uczniów naszej szkoły w ramach „Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego”. 
Konkurs, pomimo trudnego okresu pandemicznego, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony 
dzieci i opiekunów. Do konkursu zgłoszono aż 6 projektów (!) Gratulacje dla naszych uczniów !!! 
Dzieci w drodze głosowania wybrały 2 zwycięskie projekty: 
I. szkolny radiowęzeł, II. kącik artystyczno-relaksacyjny. Oba projekty będą realizowane. W kwietniu rada 
rodziców spotka się ze zwycięzcami i ustali szczegółowy plan realizacji oraz finansowania projektów. 
 
Uważamy, że udział w projekcie był dla dzieci świetną lekcją pracy projektowej i grupowej, nauką jak 
wypełniać wnioski projektowe w celu pozyskania funduszy; przy okazji doskonałą lekcją marketingu i 
promocji (każdy reklamował swoje pomysły wśród rówieśników); na koniec – dobrą lekcją demokracji. 
W głosowaniu (zdalnym i stacjonarnym) wzięło udział 96 % uprawnionych do głosowania uczniów. Jest to 
najlepszym dowodem na popularność projektu, który zgodnie z regulaminem będziemy kontynuować w 
kolejnych latach. 
 

2) Zbiórka makulatury 

Przeprowadziliśmy III edycję zbiórki makulatury oraz dodatkowo złomu. Pomimo oczywistych ograniczeń 

udało się zebrać ponad 500 kg materiałów. Łącznie od początku akcji zebraliśmy  blisko 3,4 tony !!! 

 O kolejnej, 4-tej i ostatniej w tym roku szkolnym edycji poinformujemy Państwa pod koniec roku 

szkolnego. 
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3) Rozbudowa szkoły 

Pod koniec stycznia (o czym już informowaliśmy) doszło do spotkania z p.Prezydent Miasta Krakowa, 

Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa oraz Dyrektorami wydziałów odpowiedzialnych za edukację.  

W marcu odbyliśmy kolejne spotkania Przewodniczącym Radny Miasta Krakowa i radnymi, odbyły się też 

wizytacje szkoły. 

Urząd Miasta Krakowa przeznaczył środki na opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły i obecnie 

wyłaniany jest wykonawca zadania oraz przygotowywana jest umowa. Po jej podpisaniu (niebawem), 

ruszą prace koncepcyjne, co zajmie około 2-4 miesiące (od podpisania umowy). Opracowana koncepcja 

zostanie Państwu przedstawiona do dyskusji. 

Najprawdopodobniej w maju lub w czerwcu (biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną) zaproponujemy 

spotkanie rodziców, całkowicie poświęcone tematowi rozbudowy szkoły.  

O terminach poinformujemy w kolejnych pismach. 

4) Akcja 1% z podatku dla Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie - przypomnienie 

Osobom, które zechcą wspierać szkołę finansowo, przypominamy o możliwości odpisania 1 % podatku na 

cele szkoły z obecnych rocznych rozliczeń podatkowych. Poniżej przesłana już wcześniej instrukcja. 

Co to jest „Akcja 1% z podatku - dla Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie”  
Jest to współpraca podjęta przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 54 ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole 
„Małopolska”. Dzięki zawartemu porozumieniu, Nasza Szkoła pozyskuje wpłaty z 1% podatku. Zebrane środki będzie można 
wykorzystać na cele prowadzące do poprawy warunków nauczania naszych dzieci w SP 54.  

Kto może wspomóc naszą akcję ?  
Każdy z Rodziców Dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 54 oraz wszyscy Nasi znajomi. Wystarczy w rozliczeniu PIT za 
2020 rok przekazać 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jakim jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”.  

Co należy zrobić aby wesprzeć „Akcję 1% z podatku dla Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie”  
Wystarczy w formularzu PIT podać numer KRS: 0000052078 Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, oraz podać cel 
szczegółowy: SP 54 KRAKÓW.  

Na co przeznaczymy zebrane środki ?  
Środki pozyskane w ramach Akcji Rada Rodziców przeznaczy między innymi na: doposażenie sal lekcyjnych, 
biblioteki oraz świetlicy, dofinansowanie wycieczek klasowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu 
sportowego, dofinansowanie projektów uczniowskich.  
Jak jeszcze można wesprzeć Szkołę ?  
Można dodatkowo przekazać DAROWIZNĘ dla Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” z przeznaczeniem na 
cel szczegółowy dla SP 54 KRAKÓW. Wystarczy dokonać wpłaty na konto: Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
„Małopolska”, KRS: 0000052078  Numer konta: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735, Bank PEKAO S.A. w Krakowie  
Tytuł wpłaty: Darowizna celowa dla Organizacji Pożytku Publicznego z przeznaczeniem dla SP54 Kraków  
Taką darowiznę (do 6% od dochodu, w przypadku firm do 10% dochodu) można odliczyć od dochodu do 
opodatkowania.  

Liczymy na Państwa wsparcie. 
 
 
z poważaniem 

Przew. Rady Rodziców                          Kraków; 31.3 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Agnieszka Antosiewicz (1A); Mariola Paniak (1B); z-ca przewod.: Piotr Kipczak (2A) Elżbieta Wasiluk (2B);  

Katarzyna Błaszak  (3A);  Lucyna Koźmińska Pałka (3B); Krzysztof Korepta (4A);  Świerczek Ewelina (4B);  

Artur Kołodziejczyk (5);  Grzegorz Kowaliczek (6A); skarbnik: Roland Gruszewski (6B);  

przewodniczący: Piotr Wronowski (7); Michał Pytel (8) 

 

 
 


