
Komunikat Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Pałecznicy 

Dnia  29.09.2022  r.  odbyło  się  zebranie  Rady  Rodziców  naszej  szkoły,  podczas  którego
podsumowany został ubiegły rok szkolny 2021/2022 oraz podjęte zostały wstępne założenia co do
bieżącego roku szklonego 2022/2023. 

Kontynuując założenie przejrzystości działania i informowania całej społeczności rodziców naszej
szkoły o pracach Rady Rodziców i celów, na które wydatkowane są środki pieniężne pochodzące
z wpłat na tzw. „Komitet Rodzicielski”, przekazujemy najważniejsze informacje:

1. Skrócone sprawozdanie finansowe z roku 2021/2022:

Przychody  Rozchody
• Saldo początkowe na dzień 01.09.2021 r. (kwota

zaoszczędzona, która przeszła z roku szkolnego 
2020/2021)  = 1531,14 zł

• Wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku 
szkolnym 2021/2022 = 3920zł, 
w uszczegółowieniu:

◦ 80 osób po 40 zł = 3200 zł
◦ 22 osoby po 30 zł = 660 zł
◦ 3 osoby po 20 zł = 60 zł

• Darowizna z Gminy Niedźwiada przekazana 
z Komisji Alkoholowej, po złożeniu wniosku 
przez Radę Rodziców na dofinansowanie 
organizacji Dani Dziecka w Pałecznicy = 2000 zł

                                                 

• Dzień Edukacji Narodowej = 102,58 zł
• Dzień Dziecka (m.in.: animacje dla dzieci, 

symulator Formuły1, wynajęcie sprzętu do 
zabaw, wynajem dmuchańców, zakup wody do 
picia i węgla do grilla) = 3253,26 zł

• Wieniec pogrzebowy x 2 = 400zł
• Nagrody dla dzieci na zakończenie roku 

szkolnego = 948,96 zł    
                                                                  

    Łącznie: 7451,14 zł      Łącznie: 4704,80 zł
                                                                      
Jak wynika z przedstawionego sprawozdania finansowego, saldo początkowe na dzień 01.09.2022 r.
to 2746,34 zł  (7451,14 – 4704,80 = 2746,34)
Zaoszczędzona  kwota  wynika  z  uzyskanego  dofinansowania  z  Gminy  Niedźwiada  oraz  z  braku
Zabawy Choinkowej w ubiegłym roku szkolnym. Dziękujemy również za wysoką frekwencję wpłat
na fundusz Rady Rodziców.                                                                                  
                                                             

2. Składka na fundusz Rady Rodziców oraz preliminarz wydatków w roku szkolnym 2022/2023:
 

Z uwagi na pojawiające się w ubiegłym roku szkolnym problemy, zarówno w przyjmowaniu wpłat
przez wychowawców, jak i w związku ze zgłaszanymi przez rodziców wątpliwościami wynikającymi
ze stopniowania, w bieżącym roku szkolnym została podjęta decyzja o powrocie do jednej, stałej
kwoty składki dla wszystkich. Ustalona kwota składki to 50 zł od ucznia - wpłat można dokonywać
u wychowawców klas do końca listopada 2022 r.
 
Podniesienie kwoty składki wynika z aktualnej sytuacji inflacyjnej w naszym kraju i wzrostu cen.
Mamy nadzieję, że dzięki  temu będzie możliwe zrealizowanie zaplanowanych na ten rok celów
i pokrycie związanych z nimi wydatków. 



Preliminarz na rok 2022/2023 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 oraz aktualnej sytuacji epidemicznej. Chociaż mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym
uda zrealizować się cały założony plan.
                        

3. Najważniejsze informacje przekazane praz p. Dyrektor w trakcie zebrania:

• nauka zdalna a aktualne problemy z ogrzewaniem – w naszej szkole nie przewiduje się przerw
w nauczaniu  stacjonarnym  związanym  z  ogrzewaniem  budynku  szkoły,  szkoła  posiada  zapas
opału, a nawet zamówione zostało dotankowanie zbiornika na olej opałowy;

• strajk  ZNP  -  pomimo  flagi  na  budynku  szkoły,  nauczyciele  nie  odstąpili  od  zajęć,  wszyscy
wykonują swoje czynności;

• psycholog i pedagog w szkole – od początku bieżącego roku szkolnego zatrudnione zostały dwie
osoby, godziny przyjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły;

• wycieczki  szkolne  –  przez  szkołę  złożone  zostały  wnioski  o  dofinansowanie  wyjazdów  do
Centrum  Nauki  Kopernik  w  Warszawie  z  programu  Ministerstwa  Edukacji  i  Nauki  „Poznaj
Polskę”;

• propozycje dodatkowych atrakcji dla dzieci – rodzice wystąpili z propozycją zorganizowania zajęć
edukacyjno-warsztatowych połączonych  z  pokazem  motyli  egzotycznych  i  innych  owadów,
mięczaków, płazów lub gadów – zajęcia organizowane w szkołach przez Motylarnię w Lublinie.

                                                                                                                                         

Mamy  nadzieję,  że  ta  forma  przekazywania  informacji,  przynajmniej  w  pewien  sposób  ułatwi
komunikację.  Zachęcamy  do  zgłaszania  wszelkich  spraw,  uwag  i  problemów.  Postaramy  się
reagować na każdy sygnał, wyjaśniać sytuacje trudne oraz budzące niepokój. Zachęcamy również
do  dzielenia  się  pomysłami  i  brania  czynnego  udziału  w  Radach  Oddziałowych  oraz  Radzie
Rodziców w kolejnych latach.  Wszystkim, którzy przyczyniają się do wspierania działalności Rady
Rodziców serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za każdą wpłatę na fundusz Rady Rodziców. 
                                             
                                                                                                                                                          

Z poważaniem, 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy 

                                                       


