
List przewodni Rady Rodziców o składce 

 
Szanowni Rodzice ! 

Rada Rodziców zwraca się do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz 

Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 50 zł (co daje jedynie 5 zł miesięcznie). 

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.  

 

 Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej 

aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia 

sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.  

 Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W 

ubiegłym roku szkolnym zaczynając z zerowym kontem udało nam się uzbierać blisko 10 

tys. zł. Z tej niewielkiej kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć 

m.in. 

- Organizacja Dnia Dziecka 

- Zakup ozdobnych teczek na zakończenie klas ósmych 

- Wspomóc Szlachetną Paczkę, 

- Zakup książek dla najzdolniejszych uczniów,  

- Zakup medali , szarf ozdobnych 

- Zakup nagród na koniec roku szkolnego, 

- Dzień Sportu, 

- Dofinansowanie do zakupu lektur do Biblioteki szkolonej 



 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. Dlatego Rada Rodziców 

zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy 

zdziałać jeszcze więcej. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć wszystkie wartościowe, wymagające 

wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic! 

 Działająca Rada Rodziców również stara się własnymi siłami wesprzeć konto Rady 

Rodziców organizując takie imprezy jak: 

- kiermasze świąteczne, ciast 

- zorganizowanie Dnia Dziecka 

- kiermasze charytatywne  

 W związku z powyższym 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.  

Pieniądze można wpłacać u  skarbnika trójki klasowej, bądź bezpośrednio na konto Rady 

Rodziców. 

Wzór wpłaty:  

Odbiorca: Rada Rodziców przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 4 w Szczytnie   

Nr konta: 80 8838 0005 3001 0103 8412 0001 

Bank: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 

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

 

Jeszcze raz bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców! Pozdrawiamy, dziękując za 

zrozumienie i okazane wsparcie. 

 

           Rada Rodziców 


