
Apel do rodziców
Deklaracje wpłat i wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców  zwraca  się  z  prośbą  do  wszystkich  rodziców  o
wypełnienie deklaracji wpłat na fundusz RR i przekazanie ich wychowawcom klas
lub do sekretariatu szkoły. Sugerowana kwota to 70 zł składki rocznej od rodziny,
jednak prosimy o deklarowanie kwot, które rzeczywiście jesteście Państwo w stanie
wpłacić.
Powyższe  dane  posłużą  do  opracowania  planu  działań  RR  w  bieżącym  roku
szkolnym.

Zachęcamy  wszystkich  rodziców  do  wpłat  dobrowolnych  składek  na  fundusz
Rady  Rodziców.  Pozwalają  one  Radzie  na  podejmowanie  działań,  które  w
namacalny  sposób  wspierają  pracę  Szkoły  i  ubogacają  życie  szkolne  uczniów.
Wpłacane przez Was pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci zakupionego do
Szkoły  sprzętu,  atrakcyjnych  zajęć  dodatkowych,  nagród  przyznawanych  w
różnorodnych konkursach, czy chociażby premiach finansowych dla klas. 
W bieżącym roku szkolnym, oprócz dotychczasowych działań, chcielibyśmy podjąć
się  zadania  stopniowego  doposażania  szkoły  w  sprzęt  i  infrastrukturę,  które
unowocześniałyby szkołę i uatrakcyjniały czas spędzany w niej przez dzieci. Dzięki
otwartości  i  przychylności  Dyrekcji  Szkoły  w  naszych  ambitnych  planach
zawarliśmy tematy: 

 doposażanie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny;
 monitoring szkoły;
 wyposażenie terenów zielonych szkoły w małą architekturę – ławki, stoły do 

pingponga, stoliki do gry w warcaby i statki, z których dzieci mogłyby 
korzystać w czasie przerw i po lekcjach;

 zmodernizowanie bieżni na górnym boisku;
 działania na rzecz odciążenia plecaków – trwają już pierwsze przymiarki do 

projektu i kosztorysu szafek dla uczniów.
Jak widać, są to większe i mniejsze przedsięwzięcia wymagające znacznego nakładu 
finansowego.
Dlatego jeszcze raz apelujemy o wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców i 
potraktowanie ich jako inwestycje we własne dzieci. 

Zwraca my się też do wszystkich, którzy mają taką możliwość, o zaangażowanie 
sponsorów (firmy, instytucje), którzy w jakikolwiek sposób pomogliby uczynić te 
plany realnymi i wsparliby Szkołę i Radę Rodziców w działaniach dla dobra dzieci.
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