
Podsumowanie akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad”
 w roku szkolnym 2020/2021  (stan na 14 czerwca 2021r.) 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za włączenie się w kolejną edycję akcji „Grosz do Grosza” .
Dziękujemy za 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 2020/21 chęć udziału w akcji zgłosiło 97 szkół. Protokoły
oraz środki pieniężne na obiady otrzymaliśmy od prawie 50 placówek edukacyjnych.
Pozostałe szkoły do tej pory nie rozliczyły się z akcji. Łącznie zebrano 16 915,50 PLN.
Kwotę tę przekazano na rzecz programu „Dzwonek na obiad”, co pozwoliło nam na
sfinansowanie w sumie ponad 2400 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 7 zł) dla naszych
podopiecznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu każde z tych dzieci otrzymało ciepłe posiłki.
W zbiórkę zaangażowało się w sumie ponad 194 nauczycieli wraz z około 300 uczniami
tworzącymi Komitet Organizacyjny, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Na zakończenie akcji wszystkie szkoły otrzymują drogą elektroniczną na wskazane
wcześniej adres e:mail w czasie zgłoszenia certyfikaty z podziękowaniem dla Szkoły,
Nauczycieli i Uczniów koordynujących akcję „Grosz do Grosza”. Zbiórka „Grosz do Grosza”
miała charakter konkursowy.  Zwycięzcami naszej akcji konkursowej zostały:

- w I semestrze- Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie,
(zebrano 2012,31PLN)

- w II semestrze- Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
(zebrano 393,64 PLN)

Obydwie szkoły dostają nagrody dydaktyczne jako nagrodę dla szkoły ufundowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także certyfikaty konkursowe. Nauczyciele
koordynujący akcję konkursową w tych szkołach otrzymują upominki rzeczowe.  

Gorąco dziękujemy za tegoroczne włączenie się w akcję w szkołach, mimo pandemii i
wielu trudności. Jeszcze raz zachęcamy do włączenia się i wsparcia programu „Dzwonek na
obiad” w ramach akcji „Grosz do Grosza”  w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Jednocześnie informujemy, że od 20 czerwca rozpocznie się możliwość wnioskowania o
dofinansowanie obiadów na rok szkolny 2021/22. Prosimy o przekazanie tej informacji
Rodzicom uczniów w Państwa szkole. Szczegóły wkrótce na www.dzwoneknaobiad.pl.

                                                                                  Z wyrazami szacunku,

                                                                                  Prezes Fundacji Być Bardziej

                                                                                  Ks. Andrzej Sikorski

http://www.dzwoneknaobiad.pl

