
Szanowny Rodzicu!  
 

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie to osoby wybierane przez rodziców 

w każdej grupie przedszkolnej, których zadaniem jest wspieranie dyrekcji i personelu 

przedszkola w realizowaniu standardowych i niestandardowych działań edukacyjnych i 

logistycznych. Rada Rodziców działa społecznie i za swoją działalność nie pobiera 

żadnego wynagrodzenia, a jednocześnie podlega ocenie i pozyskane środki finansowe musi 

skrupulatnie rozliczać. 

 

Główne zadania Rady można podzielić na: 

- konsultacje  

● opiniowanie inicjatyw dyrekcji oraz pracowników przedszkola 

● rekomendowanie firm ubezpieczeniowych, fotografa 

● wspieranie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania 

środków i narzędzi pracy, wzbogacaniu oferty przedszkola 

- finansowanie  

● całkowite lub częściowe opłacanie zajęć dodatkowych, np.: zajęcia 

chemiczne, np. dodatkowy jęz. angielski z cyklu “Maja w podróży”, zajęcia 

garncarskie  ( koszty w przedziale 8-12 tys. zł rocznie);  

● tzw. “bambino” (ok. 8 tys zł rocznie), czyli zakup materiałów plastycznych, 

papierniczych, dydaktycznych, które rozwijają wyobraźnię i pomagają 

dzieciom w odkrywaniu swoich talentów; Bez działań Rady każdego miesiąca 

zmuszeni bylibyście do indywidualnego przynoszenia ustalonych materiałów 

dydaktycznych dla swojego dziecka (lub kolejne składki w grupie).  

● współfinansowanie lub finansowanie wyjazdów na wycieczki dzieci z 

przedszkola (ok. 3 tys. zł na rok 2019);  

● zakup prezentów dla przedszkolaków związanych np.: z Dniem Dziecka lub 

zakończeniem roku przedszkolnego (koszt w przedziale  8 -12 tys zł r.) 

 

Jak widzisz na nasze działania potrzebujemy konkretnych środków finansowych.  

Dla rodzica jest to kwota 20 zł miesięcznie na pierwsze + 10 zł na każde kolejne dziecko. Nie 

są to kwoty wygórowane. W sąsiednim Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie opłaty na Radę 

Rodziców są dwukrotnie wyższe (40 zł + 30 zł). 

 

Bez prawidłowego finansowania działanie Rady jest właściwie sparaliżowane. Trudno nam 

wciąż o tym przypominać, ale bez rozwiązania obecnej sytuacji nie będziemy mogli 

skutecznie dalej działać. 

 

Na ten moment  - w styczniu 2019 - z ok. 3,5 tys. zł oczekiwanej składki miesięcznej 

wpłynęło 900 zł... 

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy regularnie dokonują wpłat na konto Rady Rodziców, ale 

część z rodziców świadomie i na głos odżegnuje się od opłacania składki. Na takim 

podejściu traci głównie Twoje dziecko oraz na dłuższą metę wszystkie dzieci w przedszkolu. 

Kupimy mniej kredek, plasteliny, będzie mniej wycieczek, a w Mikołajki przedszkola nie 

odwiedzi Św. Mikołaj z pomocnikiem. Takie podejście uderza także w tych płacących 

Rodziców, którzy powoli mają dość finansowania cudzych dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że 



niektórzy nie mają pieniędzy na składkę - prosimy w takim wypadku o informację, na pewno 

dyskretnie pomożemy. Pewne grupy mogą być zwolnione z opłat ze względu na sytuację 

rodzinną, materialną. 

 

Obowiązkiem Gminy jest zapewnić miejsce, ogrzewanie, środki czystości, podstawowe 

wyposażenie (w tym zabawki), media a przede wszystkim opiekę kadry pedagogicznej i 

pomocniczej przedszkola. Z podatków nie muszą być pokrywane koszty dodatkowych 

materiałów dydaktycznych, dodatkowych zajęć, które też przecież rozwijają zdolności 

twórcze i społeczne Twojego dziecka. 

 

Coraz trudniej realizować nam podstawowe zadania Rady Rodziców. Dlatego prosimy po raz 

kolejny o zrozumienie i odpowiedzialne działanie na rzecz Twojego i pozostałych dzieci 

w przedszkolu poprzez uzupełnienie i regularne opłacanie składek. 

 

Jeśli świadomie, nie będąc w trudnej sytuacji finansowej, odmawiasz udziału w składce na, 

bądź co bądź, swoje dziecko wiedz, że głównym przegranym w tej potyczce będzie właśnie 

ono. To Twoje dziecko z powodu braku opłacenia składek może zostać pozbawione 

przyborów piśmienniczych i plastycznych, być wykluczone z zajęć z powodu braku 

wymaganych materiałów, nieopłaconej wycieczki, itd. 

 

Z poważaniem,  

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie  

Z up. Sylwester Machnio  

Przewodniczący Rady Rodziców 

 


