
Komunikat Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Pałecznicy 

Dnia 07.10.2021 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców naszej szkoły, podczas którego podsumowany 

został ubiegły rok szkolny 2020/2021 oraz podjęte zostały wstępne założenia co do bieżącego roku 

szklonego 2021/2022.  

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do działalności Rady Rodziców i celów, na które 

wydatkowane są środki pieniężne pochodzące z wpłat rodziców uczniów naszej szkoły, podjęto 

decyzję o przesłaniu do wszystkich rodziców poprzez dziennik elektroniczny informacji, która pozwoli 

w transparentny sposób przybliżyć te tematy. 

W ubiegłym roku szkolnym składka ustalona na fundusz Rady Rodziców wynosiła 40 zł od ucznia. 

Spośród wszystkich uczniów naszej szkoły wpłaty dokonało tylko 51 osób, czyli mniej niż połowa. 

Częściowo tłumaczone było to tym, iż ze względu na pandemię COVID-19 nie będzie Zabawy 

Choinkowej, więc wpłaty są niepotrzebne. Z uwagi na tą opinię, chcielibyśmy zwrócić uwagę 

wszystkich rodziców, iż fundusz Rady Rodziców nie jest przeznaczany wyłącznie na paczki na Zabawie 

Choinkowej. Pomimo lockdownu, zamknięcia szkoły przez część roku szkolnego oraz zakazu 

organizowania imprez klasowych, Rada Rodziców w ubiegłym roku szkolnym wydała 3062,25 zł co 

przewyższa kwotę dokonanych wpłat. 

Przychody: 

51 osób x 40 zł = 2040 zł 

Wydatki: 

1. imieniny p. Dyrektor = 50 zł 

2. wyjazd do kina klas I-VIII =1440 zł 

3. dofinansowanie do wyjazdu na Ranczo Arka w Sernikach dla oddziałów przedszkolnych = 

560zł 

4. nagrody dla uczniów wręczane na koniec roku szkolnego = 812,25 zł 

5. kwiaty za ponad 30 lat pracy w naszej szkole = 200 zł 

Jednocześnie rozumiemy, iż posiadając większą liczbę dzieci dokonanie wpłat na fundusz Rady 

Rodziców może stanowić duże obciążenie finansowe, dlatego w tym roku szkolnym została podjęta 

decyzja o składce stopniowanej, która zakłada kwotę podstawową nadal w wysokości 40 zł, 

natomiast za każde kolejne dziecko kwota zmniejsza się o 10 zł, tzn.: 

- za najstarsze dziecko (lub jedno, jeśli dziecko nie ma rodzeństwa) składka wynosi 40 zł, 

- za drugie dziecko wynosi 30 zł,  

- za trzecie i kolejne dziecko wynosi 20 zł. 

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas do końca listopada 2021r. 

 

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie pomoże odciążyć domowy budżet oraz wpłynie na większą 

frekwencję we wspieraniu działalności Rady Rodziców, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie 

zaplanowanych na ten rok celów i pokrycie związanych z nimi wydatków. 

Preliminarz na rok 2021/2022 obejmuje m.in. wydatki związane z: 

1. obchodami Dnia Edukacji Narodowej 

2. organizacją Zabawy Choinkowej 

3. organizacją Dnia Dziecka 

4. nagrodami dla uczniów 



5. dofinansowaniem do wycieczek i innych imprez szkolnych. 

Powyższy preliminarz, może zostać skorygowany w zależności od wpływów ze zbiórki składek od 

rodziców. W przypadku zbyt małej ilości wpłat, z góry informujemy o tym, iż może wystąpić 

konieczność rezygnacji z organizacji niektórych imprez szkolnych, np. Zabawy Choinkowej. 

Wszystkim, którzy przyczyniają się do wspierania działalności Rady Rodziców serdecznie dziękujemy. 

Dziękujemy również za każdą wpłatę na fundusz Rady Rodziców. Zachęcamy do dzielenia się 

pomysłami i brania czynnego udziału w Radach Oddziałowych oraz Radzie Rodziców w kolejnych 

latach.  

 

Z poważaniem, 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy 


