
                                                                                                 Parczew, dnia 15 października 2018r. 

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 13.09.2018r. walne zebranie przedstawicieli klas do Rady Rodziców wybrało zarząd 

Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie: 

przewodniczący – Edyta Markowska 

z-ca przewodniczącego – Agnieszka Kieler 

sekretarz – Sylwia Alikowska 

skarbnik – Elżbieta Brzozowska 

członek zarządu – Barbara Bloch 

   Uchwałą nr 1/09/2018 uchwalono, iż wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 

2018/2019 wynosi 40 zł. 

    Podwyżka składki spowodowana jest wzrostem cen towarów i usług oraz zwiększeniem ilości 

wyróżnień w formie nagród książkowych dla bardzo zdolnych uczniów. Z wpłat dokonywanych  na 

rzecz Rady Rodziców finansowane są:  nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce,                

nagrody za udział w konkursach lub zawodach sportowych. Rada Rodziców corocznie organizuje 

zabawę choinkową połączoną  z wręczaniem paczek przez Świętego Mikołaja. Z Państwa wpłat 

dofinansowywany jest  Bal Gimnazjalny  dla uczniów klas III gimnazjum. Ponadto z pieniędzy tych 

dofinansowywane są wydatki placówki szkolnej wynikające z jej  bieżącego funkcjonowania 

zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.  

      Wpłaty na Radę Rodziców przyjmowane są przez wychowawców klas. Rada Rodziców zachęca 

do wpłacania składek w formie przelewu na konto bankowe z podaniem w tytule imienia i nazwiska 

dziecka oraz klasy. Nadmieniamy, że zgodnie z uchwalonym Regulaminem Rady Rodziców wpłaty 

powinny być dokonane przez rodziców do końca roku kalendarzowego tj. do 31.12.2018 r., 

oczywiście w miarę Państwa możliwości finansowych.  

   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 składki na Radę Rodziców w celu  realizacji wyżej wymienionych zadań. 

 

 

 

                                   Z poważaniem  

                                                                                             Zarząd Rady Rodziców 

                                                                                             przy Szkole Podstawowej nr 3 

                                                                                             im. Króla Władysława Jagiełły 

                                                                                             w Parczewie 


