Szanowni Państwo!
Szczęście w oczach naszych dzieci… to radość z sukcesu, to też piękne wspomnienia z chwil spędzonych
razem z rówieśnikami podczas wycieczki, balu karnawałowego czy rodzinnego pikniku.
Jak to wycenić? Ile to jest warte?
Kiedy pada pytanie o składkę na Fundusz Rady Rodziców wielu z nas myśli czasami ze złością, że to
kolejny wydatek, kolejna opłata. Niektórzy podnoszą wątek, że to nieobowiązkowe i że nie muszą płacić…
No tak, nie muszą, no bo po co płacić na to szczęście, na tę radość, i za te piękne wspomnienia? Przecież to
szkoła i niech się szkoła martwi… ale Szanowni Rodzice, szkoła to my, wspólnota dzieci, rodziców,
pedagogów i wszystkich ludzi dobrego serca, którzy tę wspólnotę bezinteresownie wspierają!
A gdyby tak zmienić podejście, gdyby tak pomyśleć sobie, że chcę, jako rodzic, by tego szczęścia i radości
było więcej. To naprawdę zależy od nas, od naszej otwartości, od poczucia satysfakcji, że mogę dołożyć
odrobinę więcej niż ktoś ustalił. Bo chcę przez to dać dzieciom, naszym dzieciom z tej samej szkoły więcej
powodów do bycia szczęśliwymi…
Uważamy, że warto! Uważamy, że można. Nie każdy z nas ma w życiu tyle szczęścia, by udźwignąć
finansowe trudy życia codziennego, ale są też osoby, które z otwartym sercem deklarują, że wpłacą
zdecydowanie wyższe kwoty na Fundusz Rady Rodziców.
My dzisiaj apelujemy do Wszystkich Państwa, do poczucia solidarności, ale też do aktywnego zachęcania
różnych środowisk, osób prywatnych i firm, by w miarę możliwości wspierały ten Fundusz.
Finansowane są z niego: lekcje przyrody czy historii „na żywo”, spotkania z pisarzami, występy
znamienitych osób, przejazdy uczniów na zawody sportowe, nagrody książkowe w konkursach
wewnątrzszkolnych, wycieczki klasowe czy zielone szkoły dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej bądź losowej. Z tego Funduszu wydatkowane są też środki na nagrody wyróżniającym się
uczniom w nauce i sporcie na zakończenie roku szkolnego.
Przypominamy, a Rodziców nowych uczniów – których serdecznie witamy w progach „naszej szkoły” –
informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców wpłata na rzecz Funduszu Rady Rodziców w roku
szkolnym 2018/2019 wynosi na jedno dziecko 50 zł, na dwoje dzieci 70 zł, a na troje i więcej 80 zł. Pieniądze
można wpłacać w sekretariacie szkoły u p. Anny Zienkiewicz lub na konto Rady Rodziców.
W imieniu Rady Rodziców, z głęboką wiarą w dobre i otwarte serca
Paweł Trojanowski
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