
List przewodni Rady Rodziców o składce 

 

Szanowni Rodzice ! 

Rada Rodziców informuje, iż podczas naszego ostatniego zebranie 
podjęliśmy decyzję o zwiększeniu składki na Radę Rodziców. Kwota 
jest oczywiście sugerowana i nieobowiązkowa, jednak zwracamy się z 
ogromną prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 50 zł (co 
daje jedynie 5 zł miesięcznie) oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 
połowę tej kwoty tj. 25 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio 
wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze! 

 

Podstawowym celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej naszej szkoły. Jest ono 

oparte przede wszystkim na środkach, które uda nam się wspólnie zgromadzić. Aby zachęcić Państwa 

do wpłat na Radę Rodziców, chcemy informować wszystkich, na co zostają przeznaczane pieniądze z 

tego funduszu. Uważamy, że każdy rodzic, który wpłaca pieniądze powinien wiedzieć co się z nimi 

dzieje.  

Na stronie internetowej naszej szkoły powstała zakładka DLA RODZICÓW, będą tam Państwo mogli 

znaleźć bieżące informacje na temat naszej działalności oraz  zapoznać się z różnymi dokumentami  

dotyczącymi Rady Rodziców. Planujemy również zorganizować konkurs na Logo Rady Rodziców, o 

szczegółach poinformujemy wkrótce.  

Jednym z głównych źródeł finansowania Rady Rodziców, poza dobrowolnymi składkami, jest kiermasz 

organizowany z okazji rozpoczęcia sportowego roku szkolnego. Z roku na rok piknik cieszy się coraz 

większą popularnością i przyciąga do naszej szkoły wiele osób również spoza naszej społeczności. 

Chcemy bardzo Państwu podziękować za coroczny udział w tym przedsięwzięciu, które nie jest tylko 

okazją do zbiórki pieniędzy, ale przede wszystkim  buduje więzi społeczne i pokazuje naszym 

dzieciom, że wspólnymi siłami można wiele zdziałać i dobrze się przy tym bawić. W tym roku udało 

nam się zebrać blisko 10 tys. zł. DZIĘKUJEMY! 

Środki z Rady Rodziców są przeznaczane głównie na: 

 Zakup nagród na koniec roku szkolnego, 

 Zakup nagród na konkursy szkolne, 

 Organizację Dnia Dziecka, 

 Zakup arkuszy testowych na próbny egzamin ósmoklasisty, 

 Zakup pomocy szkolnych. 

 Zakup dodatkowego wyposażenia  

 Jeszcze wydarzenia sportowe,  

 Wyjazdy na konkursy  

Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku planujmy zwiększyć naszą aktywność i zachęcamy 

wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów oraz do współpracy. Cenne jest każde, nawet najmniejsze 

zaangażowanie! Pragniemy, aby w naszej szkole tętniło życie i była ona drugim domem dla naszych 

dzieci. 



Na koniec pragniemy zachęcić Państwa do wpłat na Fundusz Rady Rodziców.  Wszelkie wpłaty mają 

charakter dobrowolny a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. Zdajemy sobie sprawę i 

rozumiemy, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy wydatek. Tym bardziej jesteśmy 

wdzięczni za każdą, nawet drobną wpłatę. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się osiągnąć 

tego co zrobiliśmy i nie będziemy mogli zrealizować kolejnych zadań. Mamy ambitne plany i liczymy 

na Państwa wsparcie.  

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawców klas, bądż bezpośrednio na rachunek 

bankowy Rady Rodziców.  

Wzór wpłaty:  

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Suszu 

Nr konta: 02 8320 0005 0000 0909 2000 0010 

Bank: Bank Spółdzielczy w Suszu 

Tytuł przelewu: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa 

 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to 

również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto. 

 

          Rada Rodziców 


