Projekty i inicjatywy dofinansowane i sfinansowane ze składek wpłaconych na konto
Rady Rodziców w miesiącach: wrzesień 2017 r. – kwiecień 2018 r.
Kwiecień:
1. Dofinansowanie wyjazdu uczniów na konkurs Muszkieterowie Słowa w Bydgoszczy.
2. Sfinansowanie prowadzenia kół zainteresowań.
3. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
4. Dofinansowanie organizacji Dnia Otwartego Topolówki.
5. Dofinansowanie wyjazdu na Olimpiadę Filmową do Warszawy.
6. Dofinansowanie projektu Młody Tutor.
7. Nagrody dla uczniów w konkursach sportowych.
8. Zakup książek i płyt do biblioteki szkolnej.
9. Dofinansowanie organizacji i nagród Dni Matematyki w szkole.
10. Sfinansowanie oprogramowania ManageBac niezbędnego do prowadzenia zajęć
CAS.
11. Dofinansowanie wyjazdu do Poznania na finał Olimpiady z jęz. angielskiego.
12. Wykonanie roll-up dla Rady Rodziców.
13. Dofinansowanie wymiany międzynarodowej młodzieży z Palermo.
14. Zakup biletów do kina dla II IB.
15. Obsługa księgowa Rady Rodziców.
16. Dofinansowanie zakupu materiałów do realizacji zajęć Visual Arts.
17. Sfinansowanie muzycznego koncertu autorskiego.
18. Zakup teczek dla absolwentów liceum.
19. Dofinansowanie organizacji XII regionalnego Konkursu o Wielkiej Brytanii.
20. Zakup podstawowych środków medycznych.
21. Sfinansowanie wydruku gazetki szkolnej.
22. Wykonanie pamiątkowych tarcz dla Absolwentów.
23. Modernizacja sprzętu nagłaśniającego.
24. Opłacenie domeny związanej z organizacją MUN.
25. Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do szkoły językowej w Walencji.
26. Zakup nagród dla Absolwentów.
27. Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Konferencję Dyplomatyczną do Gandawy.
28. Nagrody dla Drużyny Ratowniczej Topolówki.
29. Sfinansowanie zajęć praktycznych z fotosyntezy i oddychania komórkowego.
30. Zakup pamiątek dla Absolwentów IB.
31. Dofinansowanie wyjazdu na finał XXX Olimpiady Filozoficznej.

Projekty i inicjatywy dofinansowane i sfinansowane ze składek wpłaconych na konto
Rady Rodziców w miesiącach: wrzesień 2017 r. – kwiecień 2018 r.
Marzec:
1. Sfinansowanie matur próbnych dla klas II i III.
2. Zakup sprzętu do siłowni szkolnej – wioślarz magnetyczny.
3. Sfinansowanie warsztatów dla klas I – „Skutki prawne i zdrowotne zażywania
substancji psychoaktywnych”.
4. Warsztaty żywieniowe i dietetyczne dla klas I.
5. Zakup książek do biblioteki szkolnej na potrzeby koła filmowego oraz z historii.
6. Dofinansowanie wyjścia do Teatru Muzycznego dla klas IIC i IIIB.
7. Dofinansowanie nocy filmowej organizowanej przez Parlament Uczniowski.
8. Dofinansowanie wyjazdu uczennicy na Olimpiadę Historyczną – etap centralny.
9. Dofinansowanie wyjścia uczniów do kina.
10. Sfinansowanie druku gazetki szkolnej.
11. Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Malborka połączonej z warsztatami w
literatury.
12. Dofinansowanie nagród w Konkursie Wiedzy o Hiszpanii.
13. Sfinansowanie zajęć dla maturzystów z WOS.
14. Sfinansowanie Ferii z Matematyką dla uczniów klas trzecich.
15. Kwiaty na wernisaż prac maturalnych.
16. Sfinansowanie autorskiego koncertu edukacyjnego.
17. Sfinansowanie prowadzenia kół zainteresowań.
18. Wniesienie opłaty organizacyjnej za Finał Ogólnopolski Konkursu Odyseja Umysłu.
19. Dofinansowania udziału nauczycieli w Konferencji Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce.
20. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
21. Dofinansowanie zakupu teleskopu.
22. Sfinansowanie szkolenia IBO English B dla dwójki nauczycieli.
23. Dofinansowanie organizacji Dnia Hiszpańskiego w szkole.
24. Dofinansowanie organizacji wystawy dyplomowej Visual Arts.
25. Dofinansowanie udziału uczniów w konkursie jęz. niemieckiego.
26. Sfinansowanie instrumentu Cajon dla Parlamentu Szkolnego.

Luty:
1. Sfinansowanie druku gazetki szkolnej.
2. Organizacja Dnia Hiszpańskiego.
3. Zakup rowerów spinningowych do siłowni szkolnej.
4. Dofinansowanie kosztów pobytu uczniów kl. IIIc i III IB w wyjeździe na „Białą Szkołę”.
5. Warsztaty efektywnego uczenia się dla klasy gimnazjum.
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6. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.
7. Dofinansowanie udziału uczniów klasy Pre IB II w Konferencji „Poznań Model United
Nations 2018”.
8. Zakup podręczników z języka angielskiego, geografii, chemii do biblioteki szkolnej.
9. Sfinansowanie zajęć przygotowujących z olimpiady literatury i języka polskiego.
10. Sfinansowanie kół zainteresowań.
11. Dofinansowanie wyjazdu na Walne Zgromadzenie Szkół IB w Polsce.
12. Zapomogi dla uczniów.
13. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
14. Zakup materiałów maturalnych dla klas IB.
15. Sfinansowanie szkolenia on-line dla nauczyciela psychologii.
16. Opłacenie subskrybcji dostępu do materiałów z matematyki on-line.
17. Dofinansowanie kosztów przewodnika po Erfurcie.
18. Sfinansowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum.

Styczeń:
1. Dofinansowanie wyjazdu uczniów na wymianę międzynarodową do Hajfy.
2. Finansowanie pozalekcyjnych kółek zainteresowań.
3. Dofinansowanie organizacji Dnia Szkoły Głównej Handlowej.
4. Zakup materiałów maturalnych dla klas IB.
5. Zakup prezentów od Rady Rodziców dla nauczycieli na Wigilię.
6. Dofinansowanie nagród dla uczestników Konkursu Żywego Słowa.
7. Edukacyjny Koncert Autorski.
8. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
9. Zakup licencji oprogramowania antyplagiatowego dla klas maturalnych.
10. Druk gazetki szkolnej.
11. Zakup książek do biblioteki szkolnej z zakresu chemii.
12. Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Projekt Erasmus + w Atenach „The more
aware the closer to the labor market”.
13. Sfinansowanie szkolenia IB dla nauczyciela „Visual Arts” w Portugalii.

Grudzień:
1. Zakup choinki, ozdób i dekoracji świątecznych.
2. Lekcja pokazowa w Szkole Podstawowej nr 17 – poczęstunek dla dzieci.
3. Zakup cukierków na Mikołajki 6 XII.
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4. Projekt tutorski w Swissmed „Srebrni Obywatele”, dojazd uczniów do szpitala.
5. Warsztaty dla uczniów w GUMed w Gdańsk.
6. Dofinansowanie studniówki 2018
7. Druk gazetki szkolnej.
8. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
9. Edukacyjny Koncert Autorski.
10. Sfinansowanie rocznej subskrypcji dostępu on-line do materiałów z jęz. Angielskiego
11. Finansowanie pozalekcyjnych kółek zainteresowań.
12. Dofinansowanie kursu efektywnej nauki dla uczniów.
13. Zakup książek do biblioteki.
14. Dofinansowanie szkolenia nauczyciela z Visual Arts.
15. Dofinansowanie szkolenia 2 nauczycieli z kalkulatorów graficznych.
16. Zajęcia z biologii dla uczniów szkoły w Swissmed – dofinansowanie.

Listopad:
1. Zakup podręczników i literatury do biblioteki szkolnej.
2. Dofinasowanie wymiany uczniów ze szkoły Whitgift w Londynie – bilety do ECS,
muzeów.
3. Prenumerata czasopism - wychowanie fizyczne.
4. Dofinansowanie

uroczystości

zakończenia

działalności

parlamentu

szkolnego

i wyboru nowego – kwiaty.
5. Udział w warsztatach „Pojedynki Filmowe” w Łodzi.
6. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą ksero.
7. Dofinansowanie szkolenia nauczyciela c.d. (Computer Science) – dojazdy i nocleg.
8. Finansowanie pozalekcyjnych kółek zainteresowań.
9. Dofinansowanie zakupu arkuszy matury próbnej dla klas trzecich.
10. Zakup odczynników do pracowni chemicznej.
11. Dofinansowanie wyjazdu na warsztaty do Warszawy, nauczycieli sekcji hiszpańskiej.
12. Zakup materiałów na zajęcia Visual Arts – barwniki.
13. Zakup prasy drukarskiej do wykonywania linorytów (Visual Arts).
14. Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie z okazji Dnia 11 Listopada.
15. Zdjęcia do kroniki szkolnej.

Październik:
1. Zakup materiałów papierniczych, opłaty związane z obsługą urządzeń ksero.
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2. Zakup czasopism i podręczników do biblioteki szkolnej.
3. Dofinansowanie obchodów Dnia Demokracji w szkole.
4. Stworzenie i utrzymanie domeny matematykahl.pl.
5. Zakup podręczników dla uczniów do Olimpiady Ekonomicznej.
6. Festiwal Filmowy w Gdyni - akredytacja i dofinansowanie udziału uczniów
w warsztatach.
7. Sfinansowanie rocznej subskrypcji materiałów edukacyjnych z psychologii.
8. Zakup strojów sportowych dla szkolnej reprezentacji koszykówki.
9. Zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznej.
10. Szkolenie nauczyciela z zakresu Computer Science.
11. Dofinansowanie udziału p. Dyrektor w konferencji regionalnej IBO w Holandii.
12. Dofinansowanie udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiadzie Bankowej – zakwaterowanie, przejazd.
13. Finansowanie pozalekcyjnych kółek zainteresowań.
14. Nagrody dla uczniów, którzy wygrali konkurs zorganizowany z okazji Dnia
Niepodległości.
15. Dofinansowanie wyjścia do kina (bilety).
16. Zdjęcia do kroniki szkolnej.

Wrzesień:
1. Dofinansowanie udziału uczennicy w szkoleniach z MUN (Bukareszt, Warszawa),
nagrody dla organizatorów MUN w ECS.
2. Dofinansowanie

udziału

nauczyciela

w

szkoleniu

organizowania

wymian

międzynarodowych.
3. Dofinansowanie zakupu sprzętu na w-f (lotki, taśmy, kompasy).
4. Dofinansowanie do wyjazdu na ogólnopolski finał konkursu krasomówczego w języku
angielskim.
5. Zapomogi losowe - dopłaty do studniówki.
6. Dofinansowanie

wymiany polsko

–

niemieckiej

dla

19

uczniów

(przejazd,

zakwaterowanie, wstępy).
7. Dofinansowanie udziału młodzieży w III Młodzieżowej Konferencji Trimat.
8. Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego dla klas 2IB do Wdzydz Kiszewskich.
9. Kwiaty na Westerplatte – dofinansowanie udziału uczniów w obchodach rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.
10. Nagroda finansowa Primus Inter Pares dla dwóch osób za najlepsze wyniki uzyskane
z egzaminów maturalnych.
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