
Pozyskiwanie  dodatkowych środków finansowych

1996 r. -  I Szkolny Festyn Mokrzesz’1996
               2 800,00 zł wpłacono na konto Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły
               w Mokrzeszy.
2002 r. - II Szkolny Festyn Mokrzesz’2002
               2 600,00 zł wpłacono na konto UKS „Mojak”.
2004 r. - III Szkolny Festyn Mokrzesz’2004
               2 790,17 zł  - zakupiono sprzęt nagłaśniający, zestaw instrumentów
               do muzyki.
2006 r. -  IV Szkolny Festyn Mokrzesz’2006
                3 410,27 – zakupiono szafki, pomoce, telewizor i wideo do oddziału 
                przedszkolnego.
2008 r. - V Szkolny Festyn Mokrzesz’2008
               6 541,65 zł – zakupiono kserokopiarkę Canon, faks Canon, kosiarkę
               spalinową, dwie gofrownice.
2010 r. – VI Szkolny Festyn Mokrzesz’2010
               5 910,50 zł – zakupiono komputera do kancelarii, paneli, dywanu, 
               styropianu  do klasy II-III. 
 
……………………………………………………………………………………………………..

2004 r. – obchody 140-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy
Absolwent szkoły z 1964 r. pan W. Nocoń ufundował sztandar.
Absolwent i dyrektor szkoły pan Z. Wawrzyniak przekazał telewizor, 

                odtwarzacz i magnetowid.
                Ks. S. Kaczmarek przekazał zabawki i piłki do oddziału przedszkolnego.

Współpraca ze sponsorami 

Przekazywanie artykułów na loterie fantowe, spożywczych na festyny, dwóch okien, 
sadzonek świerka, innych sadzonek drzew i krzewów, kostki brukowej i 
krawężników, cementu, płytek podłogowych, aparatu fotograficznego, funduszy na 
nagrody w konkursach, paczki dla wszystkich dzieci z okazji 140-lecia szkoły, 
sfinansowanie folderu szkoły, pamiątkowych medali, artykułów dekoracyjnych, 
artykułów na nagrody.



Współpraca z rodzicami

Wykonywanie bezpłatnych prac na rzecz szkoły (m. in.: założenie chodnika, 
wymiana płytek i muszli w sanitariatach, demontaż starych podłóg, zakładanie  obicia 
na ściany,  zakup drukarki do Sali komputerowej, lektur do biblioteki, pomocy 
szkolnych za uzyskane fundusze z Sylwestrów, pieczenie ciast na uroczystości, 
pomoc w organizowaniu imprez szkolnych). 

2011/2012

Za uzyskane pieniądze z Sylwestra zostanie zakupiony mikroskop do przyrody, za 
pieniądze uzyskane z wynajmu i dodatkowe zostanie przeprowadzony remont w 
sanitariatach chłopców i dziewcząt i wymienione zostanie 15 szt. lamp jarzeniowych, 
pomoc w organizowaniu uroczystości Ślubowania pierwszoklasistów.


