
           W związku z brakiem możliwości spotkania się z rodzicami podczas tradycyjnego 

zebrania w szkole, przedstawiam sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 

2019/2020 za pośrednictwem strony internetowej szkoły.  

Lp. DOCHODY RADY RODZICÓW Kwota 

  1. Składka na RR 9740,00 zł 

  2. Sylwester 5186,00 zł 

 RAZEM  14926,00 zł 

  WYDATKI RADY RODZICÓW  

  1. Dofinansowanie uczniów z opłaconą składką 3984,00 zł 

  2. Mikołaj 1458,29 zł 

  3. Konkurs biblioteczny „Czytam….naturalnie” 200,00 zł 

  4. Dekoracje na Bal Malucha 200,00 zł 

  5. Zabawa karnawałowa 739,61 zł 

  6. Dzień Życzliwości 90,00 zł 

  7.  Plakaty sylwestrowe 81,50 zł 

  8. Lektury do biblioteki 1216,00 zł 

  9. Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego 1250,00 zł 

10. Dofinansowanie klasy 8 600,00 zł 

 RAZEM  9819,40 zł 

 POZOSTAŁO 5106,60 zł 

 

            Pragnę zaznaczyć, że składka na Komitet Rodzicielski jest dobrowolna, wynosi 40 

zł od dziecka. Jeżeli w tej samej szkole uczy się więcej niż 2 dzieci to składka wynosi 

odpowiednio: 40 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za drugie dziecko, 20 zł za kolejne itd. Z 

wpłaconych pieniędzy RR dofinansowuje każdego ucznia, który opłacił składkę, kwotą 

stanowiącą 40% najwyższej składki. Mówiąc wprost : każdy uczeń z opłaconą składką 

(niezależnie ile ona wynosi) otrzymuje 16 zł zwrotu do wykorzystania na potrzeby klasowe. 

Podsumowując: realna kwota jaka wpływa na konto RR to 24 zł od osoby ( w niektórych 

przypadkach, np.  przy 3 dziecku rodzice wpłacają 4zł). Dzieląc to na 10 m-cy (bo tyle trwa 

rok szkolny) otrzymujemy zawrotną sumę 2,40 zł/m-c od dziecka.  

              Nie będę komentować decyzji rodziców odmawiających płacenia składek, bo mają 

takie prawo. Proszę jednak mieć świadomość, że w ten sposób wyklucza się dziecko                        

z uczestniczenia w tych przyjemniejszych aspektach życia szkoły. Przed nami Mikołaj, nie 

będę tłumaczyła dzieciom dlaczego nie wszyscy dostali prezent. Tak samo jak nie będę 

przekonywać dzieci, że uścisk dłoni zamiast nagrody za dobre wyniki w nauce jest równie 

ważny, a nawet lepszy od niej. Jest to państwa decyzja i nie mam prawa jej podważać. 

Powyżej przedstawiłam rozliczenie z wydatków poniesionych w ubiegłym roku szkolnym                

i zapewniam, że przynajmniej w jednym z nich państwa dzieci uczestniczyły. W razie pytań 

i wyjaśnień jestem do dyspozycji.  

Pozdrawiam wszystkich  

Dorota Fabisiak- przew. Rady Rodziców 

 

 


