Szanowni Państwo !
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie
zwracają

się

do

Wszystkich

Rodziców

z uprzejmą prośbą o dobrowolne dokonywanie wpłaty corocznej składki na
Fundusz będący w dyspozycji Rady Rodziców.

Składka na Fundusz Rady

Rodziców wynosi minimum 60 zł na pierwsze dziecko oraz 35zł na każde
kolejne dziecko będące uczniem szkoły . Pozyskiwane w ten sposób środki
finansowe

wracają

do

uczniów

w różnej formie i przeznaczane są na poprawę jakości kształcenia Naszych
Pociech.
Rada Rodziców może pomagać materialnie uczniom pochodzącym z
ubogich rodzin. Czyni to poprzez refundację wykupienie obiadów w stołówce
szkolnej czy zapomogi przeznaczone na kupno odzieży lub podręczników
szkolnych, dofinansowania do wycieczek dla osób borykających się z
trudnościami natury finansowej, paczki świąteczne dla wskazanych przez
pracowników socjalnych dzieci. Wnioski o takie wsparcie musi uczeń i jego
rodzice odpowiednio udokumentować u pracowników Szkoły.
Jednocześnie 35% kwot

zebranych na koncie Rady Rodziców

przeznaczana jest na dofinansowanie nagród szkolnych i wycieczek szkolnych
lub potrzeb klasowych i bezpośrednio wraca do Klasy.
Rada wspiera szkołę w zakresie pozyskiwania materiałów edukacyjnych,
kupuje pomoce dydaktyczne ,materiały plastyczne ,pomoce naukowe i
niezbędne elementy wyposażenia szkoły tak by proces nauki dziecka w szkole
był dla niego najbardziej przyjazny.
Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców wszystkie Klasy mogą brać
udział w konkursie, w którym Klasy uzyskujące 100% wpłatę składki na
Fundusz RR będą wyróżnione nagrodą , której wysokość lub rodzaj zostaje

ustalona w porozumieniu z Wychowawcą Klasy przez Prezydium Rady
Rodziców.
W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców w zakresie swoich wielu
działań:
 dofinansowała wyposażenie szkoły w kwocie 18.609,00 .W ramach
tych działań zakupiono

2 komputery, 4 telewizory, certyfikowane

meble szkolne do klas , wycieraczki do szatni, radioodtwarzacze do
klas językowych, drukarki laserowe do świetlicy , stojaki na rowery
znajdujące się przed murami szkoły , szafy i regały na pomoce
naukowe w

klasach matematycznych i świetlicy, urządzenie

wielofunkcyjne w czytelni, białe tablice do klasy.
 dofinansowała działania szkoły w zakresie profilaktyki zdrowia 2200,00

w

formie

zakupu

jednorazowych

szczoteczek

do

czteroetapowego procesu fluoryzacji u dzieci
 dofinansowała organizację imprez szkolnych , festynów rodzinnych i
dnia sportu

- 6654,00 ( zakup zabawek do loterii fantowej na

festynie, opłata zjeżdżalni dmuchanych dla dzieci na festynie
szkolnym, zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny
kiełbaski,

kaszanki,

napoje,

zakup

nagród

dla

uczestników

rywalizacji na dzień sportu, opłaty za prowadzenie dyskotek
szkolnych przez profesjonalnego DJ-a, opłata za prowadzenie pod
katem muzycznym Balu szóstoklasisty oraz przygotowanie kulinarne
Balu Szóstoklasisty )
 sfinansowała nagrody książkowe na koniec roku - 12.598,00
 dofinansowała wycieczki szkolne- 2176,00
 dofinansowała zakup rolet w klasach szkolnych- 2781,00
 sfinansowała nagrody w konkursach dydaktycznych- 3641,00
 sfinansowała nagrody w osiągnięciach sportowych- 3190,00
 sfinansowała słodkie nagrody w konkursach plastycznych- 4547,00

 sfinansowała współpracę międzynarodową ze studentami z różnych
regionów świata ,lekcje poglądowe- 600,00
 dofinansowała –pasowanie na pierwszoklasistę -1350,00 -złote tarcze
 dofinansowała i włączyła się w organizację wymiany płytek
ceramicznych na wejściu do szkoły.
Pragniemy

zapewnić

Państwa,

że

zebrane pieniądze wydawane

są rozsądnie i zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Założony plan pracy
na rok 2014-2015 został zrealizowany. Dokładne rozliczenie tej sfery
działalności Rady Rodziców jest przedstawiane rokrocznie na posiedzeniu
Rady Rodziców, a więc reprezentacji wszystkich rodziców.
Dziękując za dotychczasowe wpłaty, pozostajemy w przekonaniu,
że nadal będziecie Państwo czynnie uczestniczyć w pracy Rady rodziców i
wspierać Fundusz Rady Rodziców

zarówno finansowo jak i czynnym

uczestnictwem w akcjach Szkolnych.
Przewodniczący Rady

Dyrektor

