
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Przyjaciele.   

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która pragnie zaprosić wszystkich rodziców           

i przyjaciół  szkoły do współpracy, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków  
umożliwiających naszym dzieciom ich głębszy rozwój i rozwijanie swoich zainteresowań 
i  talentów.   

W roku szkolnym 2021/2022 składkę na fundusz Rady Rodziców ustalono w wysokości 
150  zł w klasach pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej oraz 120 zł            
w klasach trzecich po gimnazjum.   

Zwalnia się z wnoszenia składki na drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.  
Składkę wnosi się jednorazowo lub w dwóch ratach, przy czym pierwsza płatna jest 
do 31  października 2021 r, druga do 28 lutego 2022 r.   

 

Prezydium Rady Rodziców, na pisemny wniosek rodzica bądź opiekuna, może 
zwolnić z  wniesienia składki w całości lub częściowo ze względu na trudną sytuację 
materialną rodziny.  Wnioski o zwolnienie na dany rok szkolny należy składać do 31 
października (wnioski służą  jedynie do celów statystycznych, umożliwiają precyzyjne 
wyliczenia poziomu wniesionych składek przez daną klasę).   

Uczeń, którego rodzic/opiekun uczestnicy w tworzeniu funduszy Rady Rodziców, tzn.  
dokonał wpłaty składki, względnie złożony wniosek o zwolnienie z uiszczenia składki 
został  pozytywnie rozpatrzony przez Prezydium:   

a) może uzyskać gratyfikację w postaci nagród za osiągnięcia, w tym: edukacyjne, 
naukowe  czy sportowe, które pokrywane są z funduszy Rady Rodziców.   

b) może w nagrodę uzyskać wsparcie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów  
uczestniczenia w życiu szkoły (m.in. transport związany z wyjazdami szkolnymi - 
konkursy,  olimpiady).   

Przyznaje klasom prawo do otrzymania częściowego zwrotu składki zebranej na 
fundusz  Rady Rodziców.   

Wysokość zwrotu części składki zależy od poziomu wpłat dokonanych przez daną 
klasę i  będzie wynosić:   

a) 20% zebranej składki, gdy klasa dokona wpłat na poziomie 90% i wyższym należnej 

składki;   

b) 15% zebranej składki, gdy klasa dokona wpłat na poziomie 80% – 89% należnej 

składki;   

c) 10% zebranej składki, gdy klasa dokona wpłat na poziomie 70% – 79% należnej 

składki.   

W przypadku, gdy 90% należnej składki wpłacone zostanie do 31 października br. 
klasie  będzie dodatkowo przysługiwał zwrot składki w wysokości 5% wpłat.   

konto Rady Rodziców: 58 9267 0006 0011 5560 3000 0010 Bank Spółdzielczy             
w Sieradzu, wpłata składki: podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę   

e-mail: rada.rodzicow@lojagiellonczyk.pl 


