
 

 

Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi  
im. Jacka Kuronia w Poznaniu 

 
 

 
CO ROBIMY? 
 

 Działamy, aby nasza Szkoła była jeszcze lepsza dla dzieci! 
 

 Z funduszy Rady Rodziców organizujemy lub 
dofinansowujemy: 

 miejsca wypoczynku dla uczniów (sofy, kanapy), 

 Bożonarodzeniowe dekorowanie pierników i kiermasz 
świąteczny, 

 zakup upominków dla wszystkich uczniów z okazji świąt 
oraz Dnia Dziecka, 

 nagrody w konkursach szkolnych, 

 nagrody na zakończenie roku szkolnego, 

 drobne posiłki w trakcie egzaminów, 

 wycieczki uczniom w sytuacjach losowych, 

 nagrodę dla najlepszej klasy w „Lidze Klas”. 
 

 Wspieramy Szkołę i Nauczycieli poprzez: 

 dofinansowanie wydarzeń szkolnych, 

 współpracę w organizacji życia szkolnego. 
 

 Wspieramy inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Aby działać i rozwijać naszą działalność, 
potrzebujemy Waszego (Rodziców) wsparcia 

finansowego. 

 
 

 

 

Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi  
im. Jacka Kuronia w Poznaniu 

 
 
 

CO ROBIMY? 
 

 Działamy, aby nasza Szkoła była jeszcze lepsza dla dzieci! 
 

 Z funduszy Rady Rodziców organizujemy lub 
dofinansowujemy: 

 miejsca wypoczynku dla uczniów (sofy, kanapy), 

 Bożonarodzeniowe dekorowanie pierników i kiermasz 
świąteczny, 

 zakup upominków dla wszystkich uczniów z okazji świąt 
oraz Dnia Dziecka, 

 nagrody w konkursach szkolnych, 

 nagrody na zakończenie roku szkolnego, 

 drobne posiłki w trakcie egzaminów, 

 wycieczki uczniom w sytuacjach losowych, 

 nagrodę dla najlepszej klasy w „Lidze Klas”. 
 

 Wspieramy Szkołę i Nauczycieli poprzez: 

 dofinansowanie wydarzeń szkolnych, 

 współpracę w organizacji życia szkolnego. 
 

 Wspieramy inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Aby działać i rozwijać naszą działalność, 
potrzebujemy Waszego (Rodziców) wsparcia 

finansowego. 

 
  

 

 

Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi  
im. Jacka Kuronia w Poznaniu 

 
 
 

CO ROBIMY? 
 

 Działamy, aby nasza Szkoła była jeszcze lepsza dla dzieci! 
 

 Z funduszy Rady Rodziców organizujemy lub 
dofinansowujemy: 

 miejsca wypoczynku dla uczniów (sofy, kanapy), 

 Bożonarodzeniowe dekorowanie pierników i kiermasz 
świąteczny, 

 zakup upominków dla wszystkich uczniów z okazji świąt 
oraz Dnia Dziecka, 

 nagrody w konkursach szkolnych, 

 nagrody na zakończenie roku szkolnego, 

 drobne posiłki w trakcie egzaminów, 

 wycieczki uczniom w sytuacjach losowych, 

 nagrodę dla najlepszej klasy w „Lidze Klas”. 
 

 Wspieramy Szkołę i Nauczycieli poprzez: 

 dofinansowanie wydarzeń szkolnych, 

 współpracę w organizacji życia szkolnego. 
 

 Wspieramy inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Aby działać i rozwijać naszą działalność, 
potrzebujemy Waszego (Rodziców) wsparcia 

finansowego. 

 
 

 

 

 

Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi  
im. Jacka Kuronia w Poznaniu 

 
 
 

CO ROBIMY? 
 

 Działamy, aby nasza Szkoła była jeszcze lepsza dla dzieci! 
 

 Z funduszy Rady Rodziców organizujemy lub 
dofinansowujemy: 

 miejsca wypoczynku dla uczniów (sofy, kanapy), 

 Bożonarodzeniowe dekorowanie pierników i kiermasz 
świąteczny, 

 zakup upominków dla wszystkich uczniów z okazji świąt 
oraz Dnia Dziecka, 

 nagrody w konkursach szkolnych, 

 nagrody na zakończenie roku szkolnego, 

 drobne posiłki w trakcie egzaminów, 

 wycieczki uczniom w sytuacjach losowych, 

 nagrodę dla najlepszej klasy w „Lidze Klas”. 
 

 Wspieramy Szkołę i Nauczycieli poprzez: 

 dofinansowanie wydarzeń szkolnych, 

 współpracę w organizacji życia szkolnego. 
 

 Wspieramy inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Aby działać i rozwijać naszą działalność, 
potrzebujemy Waszego (Rodziców) wsparcia 

finansowego. 

 
 

 



 

 

Rada Rodziców  
SP 67 

 
 

 
e-mail: 
rada.rodzicow.sp67.gim12@gmail.com 

 
  
 
facebook.com/RadaRodzicowSP67Poznań/   

 
    
   http://www.sp67poznan.pl/rada-rodzicow/ 

 
 

        Konto bankowe Rady Rodziców: 
 

97 1320 1016 7750 1949 2000 0001 
(wpłaty można też uiszczać u skarbnika klasowego) 

 
 

Roczna wysokość składki: 
- 50zł na pierwsze dziecko 

- 25zł na drugie i kolejne dziecko 
w szkole 
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