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Pochlebstwo, chytrość i zbytek, 
Niech każdy przed progiem miota, 
Bo tu wieczny ma przybytek, 
Ojczyzna, nauka, cnota! 

 
Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Siedlcach  75 9194 0007 0000 1834 2000 0010 

 

Siedlce, 19.11.2019 r. 
Drodzy Rodzice! 

 
Rada Rodziców, działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Siedlcach, została utworzona 

w celu wspierania statutowej działalności szkoły. Włączenie się w jej prace powoduje, że wspólnie poprawiamy 
warunki w jakich przebywają, przez większą część dnia, nasze dzieci.  

Jest wśród nas duża grupa rodziców, która rozumie potrzeby szkoły i chętnie ją wspiera.  Dziękuję Państwu za 
dotychczasową współpracę, wsparcie podjętych inicjatyw, za osobiste zaangażowanie w życie społeczności szkolnej 
oraz dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców i dodatkowe darowizny. 

Z funduszu Rady Rodziców: 
1. corocznie finansujemy nagrody, dyplomy i statuetki dla uczniów za wyniki naukowe, sportowe i artystyczne, 
2. fundujemy nagrodę dla najlepszej klasy, 
3. kupujemy książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne i projektory a także 

sprzęt ułatwiający uczniom codzienne funkcjonowanie, taki jak: rolety przeciwsłoneczne do pracowni 
lekcyjnych i sali gimnastycznej, klimatyzatory czy nagłośnienie, a także kwiaty i znicze na uroczystości 
państwowe i miejskie, w których uczestniczą uczniowie, 

4. dofinansowujemy uroczystości szkolne i imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, takie jak: Święto 
Patrona, pikniki rodzinne, zabawy choinkowe i andrzejkowe oraz przewóz uczniów na  zawody sportowe, 

W bieżącym roku szkolnym ze zgromadzonych dotychczas środków kupiliśmy już 10 tablic fizycznych, 3 
radiomagnetofony do pracowni językowych i 4 zestawy głośników komputerowych oraz jeden projektor w miejsce 
uszkodzonego do jednej z sal edukacji wczesnoszkolnej. Planujemy jeszcze wymienić kolejne 4 najstarsze, 
wyeksploatowane projektory i doposażyć pracownie, zwłaszcza przyrodnicze i matematyczne, w pomoce naukowe, 
ułatwiające naszym dzieciom zdobywanie wiedzy. Chcielibyśmy również zorganizować chociaż jeden koncert albo 
spotkanie autorskie dla wszystkich uczniów. 

W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o dalsze wpłaty na fundusz Rady 
Rodziców. Indywidualne, choćby symboliczne kwoty, zebrane razem, pozwolą na realizację kolejnych przedsięwzięć. 
Wyłącznie od nas rodziców i od naszej empatii zależy, czy uda się te zamierzenia zrealizować i dać naszym dzieciom, 
więcej powodów do radości. 

Rozumiemy, że obciążenia finansowe życia codziennego są znaczne i niektórzy mogą wesprzeć szkołę niższymi 
kwotami, ale jest też wiele osób, których sytuacja materialna pozwala wspomóc działalność Rady Rodziców 
zdecydowanie wyższymi datkami. Apelujemy także o aktywne zachęcanie różnych środowisk, osób prywatnych i 
firm, by w miarę możliwości wspierały naszą szkołę. 

Rada Rodziców, aby mogła nadal realizować swoje zadania, musi bowiem posiadać niezbędne na ten cel środki. 
Do ich zgromadzenia konieczna jest systematyczna pomoc finansowa i zaangażowanie osobiste we współpracę z 
dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. Pozyskane fundusze powracają do uczniów w różnej formie. 

Otwórzmy nasze serca na wspólne dobro, jakim jest rozwój naszych dzieci w jak najlepszych warunkach. Bądźmy 
hojni i wyrozumiali na potrzeby szkoły. Pomóżmy w realizacji pomysłów i inicjatyw przyjaznych naszym dzieciom i 
sprawiających, że pobyt w szkole, będzie przyjemniejszy, a nauka bardziej efektywna.  

Wpłaty można dokonywać jednorazowo lub w dowolnych ratach w sekretariacie szkoły, u wychowawców lub na 
konto Rady Rodziców. 

Za wszystkie podjęte działania serdecznie dziękuję. 
Przewodnicząca Rady Rodziców  

Arleta Grochowska - Wyrębiak 


