
DEKLARACJA
DOBROWOLNYCH wpłat na RADĘ RODZICÓW

działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Dziękujemy wszystkim za wsparcie Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym, udało się zrealizować kilka
ważnych  inicjatyw,  między  innymi  wdrożenie  dziennika  elektronicznego.  Oczekiwania  i  plany  są  jednak  dużo
bardziej ambitne, w związku z tym prosimy wszystkich o zaangażowanie i pomoc.
               Każdy z nas, rodziców, może dołożyć cegiełkę, która pomoże uatrakcyjnić pobyt dzieci w szkole, rozszerzyć
ich horyzonty oraz zadbać o bezpieczeństwo na jej  terenie. Rada Rodziców może również wspomagać dzieci w
gorszej sytuacji finansowej, pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach każdego z nas może zastać gorszy czas. Musimy
sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg i możliwości naszej działalności są
bardzo  szerokie,  tylko  od  dobrej  woli  rodziców  naszych  uczniów,  opiekunów,  przyjaciół  szkoły  i  innych  osób
zainteresowanych  wspieraniem  działalności  Rady,  zależy  jak  dużo  będziemy  w  stanie  zrobić.  Nie  określamy
wysokości naszych składek, a jedynie chcemy, aby każdy sam zadeklarował swoje możliwości. Pamiętajmy, że każde
10 PLN pomnożone przez  nas  wszystkich daje duże  możliwości. Z  wszystkich  funduszy  rozliczymy się  bardzo
precyzyjnie i uczciwie, a one zawsze wracają do naszych dzieci. Prosimy o deklarację, która umożliwi nam dobre
zaplanowanie naszej działalności.

Niniejszym deklaruję wpłatę dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców 
działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Imię i nazwisko dziecka/i ……….……………………………………………………….……………..................................................., 

klasa/y…………........................................................... (proszę zaznaczyć czy szkoła podstawowa czy gimnazjum)  

Rodzic/Opiekun prawny .........................................................................................................................................

Deklarowaną kwotę w wysokości .................................. ureguluję w formie (zakreślić właściwe):
 przelewu na wskazane konto, w formie:

wpłaty jednorazowej
semestralnych rat
miesięcznych rat
                                                                                              ..........................................................................

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

DANE DO PRZELEWU
NR KONTA: 35 1020 1026 0000 1102 0264 2726

NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
ADRES: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock

TYTUŁEM: Wpłata na rzecz Rady Rodziców, Nazwisko/a dzieci

Zadania Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 Zakup nagród dla najlepszych uczniów na koniec 

roku szkolnego;
 Organizacja ważniejszych uroczystości szkolnych;
 Współudział w bieżącym programowaniu pracy 

zespołu, pomoc w doskonaleniu organizacji i 
warunków pracy zespołu;

 Dofinansowywanie konkursów szkolnych;
 Udzielanie pomocy samorządowi 

uczniowskiemu;

 Wymiana sprzętu komputerowego
 Zapewnienie łącza internetowego
 Organizowanie działalności mającej na celu 

podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku lokalnym;

 Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych dla 
zespołu, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-
wychowawczą i pomoce dydaktyczne;

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców zostanie przedstawione na zebraniach z rodzicami oraz zebraniach rady rodziców


