
Drodzy Rodzice! 
 
Podczas pierwszego w tym roku szkolnym zebrania przedstawicieli Rady Rodziców naszego 
przedszkola zrobiliśmy wstępne założenia budżetowe bazujące na ubiegłorocznych wydatkach, 
ale kalkulując je według aktualnych cen. Niestety, okazało się, że aby zapewnić taką samą ofertę 
edukacyjną jak w poprzednim roku, nie wystarczy nam środków. Sugerowane składki na fundusz 
Rady Rodziców nie były zmieniane od kilku lat a ceny dóbr i usług w tym czasie wzrosły 
drastycznie. 

W związku z powyższym Rada Rodziców ustaliła sugerowaną wysokość składki: 
- 300 zł rocznie (30zł miesięcznie) na pierwsze dziecko w przedszkolu, 
- 150 zł rocznie (15zł miesięcznie) na drugie dziecko w przedszkolu. 

Jednocześnie wprowadzono specjalną obniżkę dla wczesnych wpłat. W przypadku opłacenia całej 
składki rocznej do 31 października 2019 składki wynoszą odpowiednio 250 zł i 130 zł.  
Zdecydowaliśmy się na taką formę, ponieważ w ubiegłych latach duża część rodziców opłacała 
składki roczne w ostatnim kwartale roku przedszkolnego. Skutkowało to niemożnością realizacji 
szerszej oferty edukacyjnej naszych dzieci w pierwszym semestrze.  

W tym roku przedszkolnym, wspólnie z Radą Pedagogiczną, planujemy szereg aktywności. 

Warsztaty tematyczne 
Rok temu RR finansowała warsztaty chemiczne, cieszące się ogromną popularnością wśród dzieci. 
Tym razem, oprócz warsztatów chemicznych, planujemy organizację warsztatów fizycznych, 
biologicznych i z zakresu geografii. Planowany koszt 12000zł (koszt pojedynczego warsztatu 
wynosi 1200zł). 

Edukacja muzyczna 
Została zaplanowana seria koncertów, organizowanych na miejscu w naszym przedszkolu. Dla 
naszych dzieci będą grali profesjonalni artyści przedstawiający ciekawy repertuar, a dzieci będą 
mogły poznać różnorodne instrumenty muzyczne. Nie zabraknie także wątku Moniuszkowskiego. 
Planowany koszt 3500.  
 
Kurs pierwszej pomocy 
Podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu kursu pierwszej pomocy dla dzieci. Zostanie przeprowadzony 
w drugim półroczu. Planowany koszt 1750zł 

Prace plastyczne 
Analogicznie jak w ubiegłych latach, z funduszu RR planujemy zakup różnorodnych artykułów 
piśmienniczych i dekoracyjnych, wykorzystywanych przez przedszkolaki na co dzień i podczas 
zajęć okolicznościowych (np. warsztaty świąteczne). Planowany koszt 4000zł 

Imprezy okolicznościowe 
W kalendarzu imprez przedszkolnych znalazły się m.in. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto 
Niepodległości, impreza mikołajkowa, bal karnawałowy, Dzień Dziecka. Planowany koszt 3000zł 

Teatrzyki 
W ubiegłych latach występy teatralne na terenie przedszkola cieszyły się dużym 
zainteresowaniem dzieci. Dlatego i w tym roku planujemy finansowanie spektakli teatralnych w 
Przedszkolu. Planowany koszt 3000zł 



 

Wycieczki 
Zaplanowaliśmy dofinansowanie wycieczek poszczególnych grup przedszkolaków. W ubiegłych 
latach RR finansowała przejazdy. Planowany koszt 3000zł 

Akcja Wszawica 
Przystępujemy do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wszawicy wśród dzieci. Sfinansujemy 
monitoring tzw. „czystości głów”. Planowany koszt 700zł 

Zakończenie roku przedszkolnego 
Planujemy atrakcyjne zakończenie edukacji przedszkolnej naszych najstarszych pociech. 
Planowany koszt 5000zł. 

Mamy nadzieję, że te propozycje będą wartościowym rozszerzeniem edukacji naszych dzieci.  
Nic jednak nie będziemy mogli wykonać z powyższego planu bez realnego wsparcia z Państwa 
strony. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe funduszu Rady Rodziców. 
 

Składki można wpłacać na konto RR nr 92 8013 0006 2001 0013 8699 0001  
(podane także na stronie www przedszkola) lub gotówką w Sekretariacie Przedszkola. 
  

 

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie 


