
      Warszawa, 19 maja 2016r. 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół w Polsce! 

 

 Bardzo dziękujemy za włączenie się w III edycję akcji konkursowej „Grosz do Grosza”. 

Dziękujemy za wszelki trud włożony w przeprowadzenie zbiórki oraz za zorganizowanie licznych 

towarzyszących jej imprez. Dziękujemy także za wszystkie nadesłane nam zdjęcia, relacje i rysunki 

obrazujące przebieg wydarzenia w Państwa szkole. 

 W I i II semestrze roku szkolnego 2015/2016 chęć udziału w naszej akcji zgłosiło 167 szkół 

(w roku szkolnym 2013/14- 84 szkoły, 2014/15- 234 szkoły). Protokoły oraz środki pieniężne na 

obiady otrzymaliśmy od 127 placówek edukacyjnych. 40 szkół do dnia dzisiejszego nie rozliczyła się 

z akcji. Łącznie zebrano 40.851,06zł. Kwotę tę przekazano na program „Dzwonek na obiad”, co 

pozwoliło nam na sfinansowanie w sumie 8170 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 5zł). Dzięki 

Państwa zaangażowaniu większość dzieci objęta programem „Dzwonek na obiad” otrzymywało z tych 

pieniędzy przez cały rok szkolny 2015/16 ciepły posiłek. W zbiórkę zaangażowało się około 400 

nauczycieli wraz z około 900 uczniami- wolontariuszami tworzącymi Komitety Organizacyjne, za co 

jesteśmy bardzo wdzięczni.  

 Na zakończenie akcji wszystkim szkołom bardzo dziękujemy i informujemy, że do wszystkich 

szkół, które dopełniły formalności zostały wysłane podziękowania imienne i certyfikat dla szkoły 

koordynującej akcję „Grosz do Grosza”, która była konkursem dla szkół. Miło nam poinformować, że 

Zwycięzcami naszej akcji zostały: 

- w I semestrze: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie (zebrano 1600zł), 

- w II semestrze- III Podstawowo- Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych „STO” (zebrano 2080zł). 

 Obydwie szkoły otrzymają nagrody dla szkół ufundowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz certyfikaty konkursowe. Nagrody- upominki także otrzymają Dyrektorzy i 

nauczyciele oraz dzieci i młodzież.  

 Gorąco jeszcze raz dziękujemy wszystkim Szkołom i zachęcamy do włączenia się i wsparcia 

programu „Dzwonek na obiad” w ramach akcji konkursowej „Grosz do Grosza” w nowym roku 

szkolnym 2016/17. Jednocześnie informujemy, ze od 10 czerwca 2016r. rozpocznie się nabór 

wniosków o finansowanie obiadów na rok szkolny 2016/17, a także będzie można internetowo zgłosić 

swoją szkołę do akcji konkursowej „Grosz do Grosza”. Szczegóły wkrótce na naszej stronie 

internetowej www.dzwoneknaobiad.pl 

 Wszystkim zatroskanym o Oświatę: Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom życzymy dobrych i 

bezpiecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Fundacji „Być Bardziej” 

Ks. Andrzej Sikorski 

http://www.dzwoneknaobiad.pl/

