Górki, 21 września 2021 r.
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) w celu wspierania
działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych wpłat rodziców oraz
innych źródeł. Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Rodziców środki z funduszu mogą być wydatkowane na wspieranie celów
statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego,
programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
Oznacza to, że pieniądze, które Państwo wpłacacie na Fundusz Rady Rodziców wracają do Państwa dzieci – uczniów Szkoły
Podstawowej w Górkach, w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych
(pokrywane są koszty m.in. dowozu uczniów na zawody sportowe), nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia
sportowe czy wsparcia uczniów w trudnych sytuacjach losowych.
Wysokość wpłaty na rok szkolny 2021/2022 wynosi 100zł na pierwsze dziecko (tj. 10zł miesięcznie x 10 miesięcy), 50 zł na
drugie i 50 zł na każde kolejne dziecko uczące się w Szkole Podstawowej w Górkach (tj. 5 zł miesięcznie x 10 miesięcy).
Prosimy o wskazanie terminu, w jakim deklarujecie Państwo wpłatę oraz sposobu jej dokonania. Przy określaniu terminu
prosimy o uwzględnienie faktu, że wydatki z Funduszu Rady Rodziców ponoszone są od początku roku szkolnego oraz to, że
większość wydatków ponoszona jest do końca marca.
Po otrzymaniu Państwa deklaracji Rada rodziców przygotuje i przedstawi Państwu preliminarz wydatków w roku szkolnym
2021/2022. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższy preliminarz wydatków na rzecz dzieci i Szkoły będzie ściśle powiązany
z zadeklarowanymi przez Państwa składkami.
W związku z powyższym, aby prawidłowo zaplanować wydatki na rzecz uczniów i Szkoły z Funduszu Rady Rodziców w roku
szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców prosi o wypełnienie poniższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
do dnia 31 października 2021 r.
Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.
Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Rady Rodziców 54 9226 0005 0001 5020 2000 0020 lub w gotówce
w Sekretariacie Szkoły.
Zapewniamy, że Państwa dane, przekazane w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się
z Państwem w sprawach związanych z Funduszem Rady Rodziców i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.
Rada Rodziców
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(odcinek dla Rady Rodziców)

DEKLARACJA DOBROWOLNEJ WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……………………………………………………………………………………………………….…… KLASA …………
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA ……………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym zobowiązuję się do dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym
2021/2022 w wysokości ……………………………….zł.
Powyższą składkę zobowiązuję się wpłacić do dnia………………………202..…roku.
Forma wpłaty (zaznaczyć wybrane):
Przelew na konto Rady Rodziców 54 9226 0005 0001 5020 2000 0020
Gotówka [wpłaty można dokonać w sekretariacie Szkoły]

Data i podpis Rodzica/Opiekuna ………………….………………………………………………………..………….

