
                                                               Parczew, dnia 14 września 2017 r.  
 

Rada Rodziców  
przy Szkole Podstawowej nr.3  
im. Króla Władysława Jagiełły  

w Parczewie 
 

 
 Rodzice oraz prawni opiekunowie 

dzieci uczęszczających do  

Szkoły Podstawowej nr.3 

im. Króla Władysława Jagiełły 

w Parczewie 
 
 

 

Szanowni Państwo  
 

      W dniu 14.09.2017r. walne zebranie przedstawicieli klas do Rady Rodziców wybrało zarząd 

Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie: 
przewodniczący – Dariusz Kutyma 
z-ca przewodniczącego – Agnieszka Kieler 

z-ca przewodniczącego – Zbigniew Słowik  
sekretarz – Beata Lipińska 
skarbnik – Bożena Dąbrowska 

członek zarządu – Ewa Michno 
      Uchwałą nr 1 Rady Rodziców zmieniono dotychczasową nazwę Rady Rodziców z „Rada 

Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im.Władysława Jagiełły w Parczewie” na „Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.  
      Uchwałą nr 2 uchwalono, iż wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 

2017/2018 zostanie wysokości 30 zł.  
Ponadto przedstawiciele  Rady Rodziców /komisja powołana Uchwałą nr 19/05/2017 Rady 

Rodziców/ wynegocjowali obniżkę składki na ubezpieczenie uczniów obejmujące ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018. Składka na ubezpieczenie 
z tytułu NNW wynosi 28zł., ubezpieczyciel – firma AXA, tel 83-3541185, godz. 8-16, siedziba 

firmy – Parczew ul.Kolejowa 19. Wpłaty na ubezpieczenie są przyjmowane przez wychowawców 
klas.  

Wychowawcy klas także przyjmują wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł. Z wpłat 
dokonywanych  przez  rodziców  na rzecz Rady Rodziców finansowane są nagrody dla uczniów  
za szczególne osiągnięcia w nauce, za udział w konkursach, zawodach sportowych.  

Rada Rodziców jest również organizatorem zabawy choinkowej, która w tym roku szkolnym 
połączona będzie z wręczaniem paczek przez Św. Mikołaja dla najmłodszych dzieci w szkole.  

Dzięki Państwa wpłatom Rada Rodziców może także dofinansować “Gimnazjówkę”- zabawę dla 
klas kończących naukę w szkole w czerwcu 2018 r. Finansowane są z tych pieniędzy także wydatki 
na pokrycie części zobowiązań finansowych szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania.  

       W  związku  z  powyższym  Zarząd  Rady  Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr.3  
im. Króla Władysława  Jagiełły w Parczewie zwraca się do wszystkich rodziców, opiekunów 

prawnych  jak i innych  osób, którym zależy na jak najlepszym wyedukowaniu  naszych dzieci,  
z serdecznym apelem o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców, w celu realizacji wyżej 
wymienionych zadań.  
 

                                                                              Zarząd Rady Rodziców 
                                                                          przy Szkole Podstawowej nr.3 
                                                                          im. Króla Władysława Jagiełły 
                                                                                    w Parczewie 


