
 

Sieradz, dnia 06.09.2017 r. 

 

Szanowni Państwo, 

zwracamy się z prośbą o wpłatę w roku szkolnym 2017/2018 na konto Rady Rodziców 

kwoty w wysokości 100 zł.  

Wpłaty rodziców stanowią jedyne źródło finansowania zadań, jakie Rada Rodziców 

planuje zrealizować w rozpoczynającym się roku szkolnym. Pragniemy podkreślić, że 

inicjatywy, którymi zajmuje się Rada Rodziców ukierunkowane są  z myślą i troską o 

naszych uczniów. Na uwadze mamy wyłącznie poprawę ich bezpieczeństwa i wyjście 

naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. 

W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców wystąpiła z wnioskiem do Starosty 

Sieradzkiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu o wybudowanie nowego boiska 

szkolnego, przedkładając stosowne pismo poparte odpowiednią dokumentacją 

fotograficzną. Ponadto, dbając o godne i higieniczne warunki pobytu w szkole,  Rada 

Rodziców sfinansowała podajniki do  papieru toaletowego zamieszczone w kabinach 

WC oraz zakup papieru toaletowego. Wsłuchując się w postulaty i wnioski uczniów 

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyremontowaniu pomieszczeń siłowni. Zostały 

odświeżone ściany, położona specjalna, profesjonalna wykładzina. Wykonano prace 

remontowe w pomieszczeniu szatni znajdującym się przy siłowni w tym m.in. 

położono na podłodze płytki. Dokonano wyboru sprzętu do jednej z sal siłowni m.in.: 

trenażer eliptyczny, wioślarz, rower treningowy, stepy na łączną kwotę 14 tysięcy zł.  

Jednak, aby to co już wyremontowane i odnowione mogło służyć przez wiele lat, 

wymaga poniesienia kolejnych kosztów. Między innymi niezbędny jest zakup 

wieszaków i szafek do szatni tak, by na siłownię nie wnosić piasku i kurzu.  

Mamy świadomość, że aby realizować plany treningowe i w pełni wykorzystać obie 

sale siłowni, potrzebne jest ich kompletne wyposażenie. Dlatego też drugie 

pomieszczenie siłowni planujemy wyposażyć w profesjonalny, posiadający 

odpowiednie atesty bezpieczeństwa sprzęt typu atlas. Koszt takiego urządzenia to 

kwota około 26 tysięcy złotych. 

Bez Państwa wpłat nie będzie można sfinansować tego zakupu, jak i innych 

przedsięwzięć zaplanowanych na bieżący rok szkolny.  

Dlatego jeszcze raz zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłatę kwoty 100 zł  

w dowolny, wygodny dla Państwa sposób tj.: 

- przelewem na konto Rady Rodziców   

  BS Sieradz  20 9267 0006 00000228 20000010,  
- u wychowawcy klasy,  

- w administracji szkoły p.79.  

Wszystkie wpłaty są skrupulatnie ewidencjonowane i zapisywane.  

Wpłat można dokonać jednorazowo uiszczając całą kwotę lub rozłożyć ją na 2 raty 

wpłacane w każdym semestrze.  

O postępach prac będziemy Państwa informować. 

Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie 

Rada Rodziców ZSP nr 1 w Sieradzu 

 

 


