
PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA” W KLASACH I – III ZA 2012R. 

Tradycją naszej Szkoły jest branie udziału w różnych akcjach charytatywnych . 

Jedną z nich jest akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej : 

,, Góra Grosza ‘’. Organizatorem tej 13 – stej już edycji akcji było  Towarzystwo Nasz Dom,  

z siedzibą w Warszawie . Współorganizatorami akcji były firmy wspomagające Towarzystwo 

Nasz Dom: w transporcie monet (Firma Kurierska), w przeliczeniu monet (Firma 

Przeliczeniowa), ochronie itp., w opiece finansowej i organizacyjnej (Bank). 

Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy:  

 a. pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 

 b. pomoc dla Domów dla Dzieci (Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych   

     domów dziecka), 

 c. pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuoczo-wychowawczych  

     w tworzeniu prorodzinnych warunków opieki i wychowania poprzez powołanie      

     autonomicznych grup mieszkaniowych  i reorganizację placówek, 

 d. tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, 

 e. programy szkoleo rodzin zastępczych i adopcyjnych, 

 f. pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie  

    programy wychowawcze, 

 g. programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej. 

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 0,01 gr do 5 zł) w szkołach 

 i przedszkolach w całej Polsce. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla 

organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że 

najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyd ogromny fundusz, dzięki 

któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom,  

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.  

Akcja Góra Grosza ma również charakter konkursu. Nagrody to: 

a. Nagroda główna dla szkoły lub przedszkola, która uzbiera najwięcej pieniędzy w kraju – I  

       miejsce – 12 000,00 zł,  



II miejsce – 8 000,00 zł, III miejsce – 4 000,00 zł. W jednym województwie tylko 1 szkoła lub  

przedszkole może otrzymad nagrodę. Oznacza to, że nagroda w wysokości 12 000,00 zł  

przypada szkole lub przedszkolu w jednym województwie, 8 000,00 zł w innym, 4 000,00 zł  

w innym. 

b. 13 nagród finansowych po 2 000,00 zł dla szkół lub przedszkoli, które zbiorą najwięcej 

pieniędzy w swoim województwie (pozostałe województwa z wyłączeniem województw,  

o których mowa w punkcie a). 

Organizator zbiórki do 30 czerwca 2013 we współpracy z Bankiem poda ostateczny  

i dokładny wynik akcji (lub wcześniej, po przeliczeniu zebranych monet przez Bank). 

W naszej Szkole w klasach 0 – III zebrano w okresie prowadzenia akcji w 2012r. następującą 

liczbę monet : 

Rodzaj monety Liczba monet Razem w złotych 

1 gr 12 995 129,95 

2 gr 3 465 69,3 

5 gr 2 136 106,8 

10 gr 680 68 

20 gr 320 64 

50 gr 101 50,5 

1 zł 1 1 

2 zł 1 2 

5 zł   

Inne    

Razem 19 699 491,55 

 

Wyniki zbiórki w poszczególnych klasach 0 – III 

Rodzaj 
monety 

Klasa ,, 
0 ‘’ 

Klasa I 
,, a ‘’ 

Klasa I 
,, b ‘’ 

Klasa II 
,, a ‘’ 

Klasa II 
,, b ‘’ 

Klasa II 
,, c ‘’ 

Klasa III 
,, a ‘’ 

Klasa III 
,, b ‘’ 

1 gr 260 7295 1418 1767 277 879 539 560 

2 gr 118 762 725 981 21 423 253 182 

5 gr 185 302 390 265 15 403 224 352 

10 gr 45 6 206 12  15 206 190 

20 gr 30 1 93   8 15 173 

50 gr 21 4 2   25  49 

1 zł 1        

2 zł 1        

5 zł         

Inne          

Razem  38,21 106,09 88,38 51,74 3,94 53 45,25 104,94 



w złotych 

 

Opiekun Małego Samorządu Szkolnego – p. Katarzyna Ptak dziękuje serdecznie wszystkim 

Dzieciom i ich Rodzicom/Opiekunom , którzy wzięli udział w akcji ,, Góra Grosza ‘’! 

                                                                                                 Opracowanie tekstu : Katarzyna Ptak 


