
                                                                                                                   Warszawa, 7.03.2016 

 

Szanowni Rodzice, 

 

 Rada Rodziców jest jednym z organów szkoły reprezentującą ogół rodziców i wspomagającą 

Dyrekcję Szkoły i Grono Pedagogiczne w organizowaniu życia szkoły, polegającym m.in. na 

finansowaniu szkolnych przedsięwzięć. Finanse Rady pochodzą z dobrowolnych składek rodziców  

i służą ogólnemu dobru społeczności szkolnej. W tym roku szkolnym składka ta pozostała na 

niezmienionym poziomie 50 złotych za cały rok szkolny.  

 

Zebrane fundusze Rady przeznaczone zostają tylko i wyłącznie dla uczniów naszej szkoły.  

Z Państwa wpłat finansujemy takie przedsięwzięcia jak: Gazetka Jurandzik, bal karnawałowy, piknik, 

bilety komunikacji miejskiej dla dzieci udających się na konkursy i zawody sportowe, a także nagrody 

w licznych konkursach szkolnych. Zakupujemy również atrakcyjne nagrody książkowe na zakończenie 

roku szkolnego. To właśnie te nagrody są wspaniałym uzupełnieniem świadectw oraz zwieńczeniem 

konkursów i olimpiad, a jednocześnie wyrazem docenienia całorocznej pracy naszych dzieci i zachętą 

do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie decyzje o wydatkowaniu środków 

finansowych poodejmowane są w drodze głosowania przez całą Radę Rodziców, a wydatki te 

dokumentują szczegółowe rozliczenia budżetu z każdego roku szkolnego. 

 

Mimo rosnącej liczby uczniów szkoły, z niepokojem obserwujemy zmniejszenie liczby wpłat 

na Radę Rodziców.  W związku z powyższym, ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które jeszcze 

nie dokonały wpłaty o przekazanie ich do skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady 

Rodziców. Tak jak wspominaliśmy wcześniej wpłaty są dobrowolne, wydaje nam się, że nie są one 

wysokie, a to właśnie dzięki nim, możemy uatrakcyjnić naszym dzieciom proces nauki. 

 

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że została stworzona strona internetowa 

Rady Rodziców www.rr231.wordpress.com do której odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy. 

Znajdziecie na niej informacje o działalności Rady wraz z podjętymi uchwałami, jej skład oraz 

rozliczenia finansowe z poszczególnych lat. Chcielibyśmy żebyście za jej pośrednictwem zgłaszali do 

nas pytania, prośby czy pomysły dotyczące życia szkoły. Na stronę Rady Rodziców można będzie 

wejść również ze strony głównej naszej szkoły klikając w zakładkę Rada Rodziców. 

 

Mamy nadzieję, że strona ta spełni nasze oczekiwania i stanie się platformą komunikacji  

z Państwem. Jeżeli byłyby na niej pewne niedociągnięcia prosimy o wyrozumiałość ponieważ jest ona 

stworzona i administrowana przez wolontariuszy z Prezydium Rady.   

 

 

        Z poważaniem  

 

             Katarzyna Mikołajczyk  

Przewodnicząca Rady Rodziców 

http://www.rr231.wordpress.com/

