Szanowni Państwo

środa, 13 października 2021 10:34

Na rok 2021/2022 zaproponowaliśmy, jak co roku, możliwość wsparcia działań Rady
Rodziców w postaci dobrowolnych wpłat na konto.

nr_konta_bankowego_Rada_Rodziców_SP_23 67 1020 3150 0000 3302 0002 9967 tytuł:
Wpłata_na co_oznaczenie klasy

Chciałabym, aby byli Państwo świadomi, że w innych lubelskich placówkach szkolnych, ten
sam budżet działalności Rady Rodziców jest wspierany w kwocie np. 100 zł na rok, natomiast
same wpłaty są realizowane naprawdę liczne.

Myślę, że wszyscy Rodzice/Opiekunowie rozumieją, że ta kwota jest wykorzystywana na
potrzeby dzieci i młodzieży.

Kwota, tzw. Komitetu rodzicielskiego, w naszej szkole to 40 zł na rok.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uiszczanie tej kwoty, ponieważ wspierając RR dajecie, temu
organowi działającemu przy placówce szkolnej możliwość zorganizowania czegoś ciekawego
dla Waszych dzieci lub wsparcia docelowego naszej szkoły, również dla dobra Waszych dzieci.

Chcę Państwu przekazać, że z tego budżetu zrealizowano w zeszłym roku szkolnym różne
drobne inwestycje związane z uatrakcyjnieniem pobytu dzieci w szkole. Były też różne inne
drobne wydatki związane z kreatywnym wspieraniem funkcjonowania szkoły. działania RR to
różnego rodzaju dyplomy, nagrody w konkursach, książki na zakończenie roku szkolnego dla
dzieci posiadających wysokie wyniki w nauce, zakup lub dofinansowanie zakupu niezbędnego
sprzętu użytkowanego w szkole itp.

Ponieważ 2019/2020 był rokiem pod znakiem nauki zdalnej, to zarówno wydatki, jak i wpłaty
na rzecz RR były stosunkowo niewielkie.
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Szanowni Państwo,

W przeliczeniu na 10 miesięcy roku szkolnego wypada to 4 zł na miesiąc, więc jest to
naprawdę skromna kwota z Państwa miesięcznego budżetu domowego.

Te dobrowolne wpłaty można dokonywać w dowolnym momencie roku szkolnego, w postaci
mniejszych kwot, np 5 zł, 10 zł, 20 zł.

Informuję również, że jeżeli w naszej placówce uczy się kilkoro Państwa dzieci, to kwoty
wynoszą:

1e dziecko - 40 zł/rok

2e dziecko - 25 zł /rok

3e i kolejne dziecko - symboliczna kwota 1 zł [aby móc odnotować dobrą wolę
rodziców/opiekunów]

* Przypominam również, że w rozdziale VII punkt 4 Regulaminu Rady Rodziców, są jasno
opisane zasady określające, w jaki sposób można wydatkować, zebrane na Komitet
Rodzicielski w obrębie klasy, pieniądze oraz to, że im większe wpłaty z klasy są realizowane,
tym większa kwota pod koniec roku będzie zwrócona na potrzeby tej klasy pod koniec roku
szkolnego.
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* Zapraszam do zapoznania się z ww Regulaminem dostępnym na stronie www szkoły.

* Wpłaty w obrębie klasy zbiera chętna osoba z Oddziałowej rady klasowej, tj z Trójki
klasowej_Skarbnik.

Zapraszamy do wpłacania pieniędzy bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W tytule
wpłaty należy określić z której klasy pochodzi wpłata.

* Zebrane pieniądze można również wpłacić w Sekretariacie szkoły, do pani Sekretarki,
która wystawia dokument KP na poczet wpłaconych pieniędzy, oraz wpłaca otrzymane
pieniądze na konto.

* Na konto Rady Rodziców wpłacacie również Państwo opłatę obowiązkową na poczet
funkcjonowania ŚWIETLICY w kwocie 25 zł/semestr lub 50 zł / rok.

W świetlicach cały czas organizowane są zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność, dzieci
biorą udział w konkursach tematycznych, grach i zabawach plastycznych.

Opiekunowie organizujący te ciekawe zajęcia kupują niezbędne materiały, aby każde chętne
dziecko miało możliwość wykonania pracy plastycznej lub rozwijającej kreatywność.
Opiekunowie dbają
, aby dzieci miały dostęp do interesujących gier i zabawek oraz filmów z bajkami i filmami
odpowiednimi dla różnych grup wiekowych, po to, aby czas spędzony w świetlicy dla każdego z
dzieci był
czasem świetnie wykorzystanym
, by było interesująco w grupie rówieśniczej.

:-) Mam nadzieję, że zechcecie Państwo wpłacać opłatę na komitet rodzicielski, abyśmy mieli
szersze możliwości zadbania o Wasze/Nasze dzieci i młodzież :-)
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pozdrawiam Blanka Kutnik, Przewodnicząca Rady Rodziców 2021/2022
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