RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
ROK SZKOLNY 2022/2023:
* Składka roczna na Fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023
U c z n i o w i e p o d s t a w ó w k i:
Organizujemy również wspieranie nauki pływania, gdyż musimy ponieść koszty utrzymania jakości wody (które w ostatnim
czasie znacząco wzrosły) oraz remontów na pływalni - takie są zobowiązania Rodziców od roku 1995.
W składce jest również nauka języka rosyjskiego w klasach V-VI.
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klasy I-III:
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klasy IV-VIII:
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80 PLN
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(W składce są zajęcia pozalekcyjne oraz nauka języka rosyjskiego kl. V i VI)

80 PLN
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40 (stanowi to ok. 50% w związki z Białostocką Kartą Rodziny)
są zwolnieni z powodu jw.
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45

* Wyprawka do świetlicy wynosi 50 PLN (nie ulega zmianie). Opłata na rzecz szkolnej stołówki wynosi 30 PLN.
Pamiętajmy też, iż tylko po opłaceniu kosztów "wsadu do garnka" uczeń może jeść obiady!

Łączną składkę (lub semestralną) zbierają wychowawcy za pokwitowaniem na zbiorczej liście u wychowawcy
poprzez złożenie podpisu osoby wpłacającej. Można ją też opłacić w sekretariacie szkoły w całości lub części albo
opłacić przelewem na konto: Rady Rodziców ZSOMS NR 3 Pietrasze w Białymstoku Nr: 72 1500 1344 1213
4005 4417 0000 z zaznaczeniem szczegółowo czego dotyczy.
Przypominamy o procedurze, kiedy w rodzinach są kłopoty z pracą, iż istnieje możliwość zwolnienia częściowego z opłat na Fundusz Rady Rodziców: Rodzic pisze
prośbę do Rady Rodziców, którą opiniuje wychowawca klasy oraz Trójka Klasowa i takie pismo trafia do Prezydium Rady Rodziców poprzez sekretariat szkoły.

* Obowiązkowa w naszej szkole

(w sensie rozliczenia się z tego obowiązku przez rodzica: płaci u wychowawcy klasy, albo składa oświadczenie o
rezygnacji, albo składa oświadczenie o ubezpieczeniu samodzielnym, albo pisemnie prosi Radę Rodziców
o ubezpieczenie). Roczna

składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 55 PLN. Składkę zbierają do 30.09.2022r.
wychowawcy klasowi i za pokwitowaniem na imiennej liście uczniów klasy wpłacają ją do dyrektora szkoły.
Ubezpieczyciel: INTERRISK TU SA VIENA INSURANCE GRUP ubezpiecza na takich samych zasadach uczniów szkoły i jednocześnie uczniów-sportowców szkoły
oraz deklaruje wsparcie inicjatyw sportowych szkoły np. zawody sportowe.

* Kontynuacją są opłaty członkowskie w klubie sportowym. Ustalono, iż wszyscy członkowie klubu płacą składkę począwszy od
1.09.2013r. w wysokości 30 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy na konto bankowe klubu (z tego będzie realizowane również
ubezpieczenie sportowców). Bez opłaconych składek od 1.09.2013r. sportowiec nie otrzyma żadnego dofinansowania ze
środków klubu. Nauczyciele i trenerzy - członkowie klubu płacą tylko składkę na ubezpieczenie w wysokości 55 PLN.
Ubezpieczycielem sportowców spoza szkoły jest COMPENSA VIENNA INSURANCE GRUP
Konto bankowe: UKS Hubal Białystok Alior Bank Nr 35 2490 0005 0000 4530 7625 2801.

DODATKOWE INFORMACJE, INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA:
* W związku z nowym rokiem szkolnym 2022/2023 zebraliśmy wszystkie podejmowane uchwały przez Radę
Rodziców w jedno zestawienie.
* W składce są zawarte zobowiązania Rodziców począwszy od roku 1995 w związku z wprowadzonym do statutu
szkoły przedmiotem "nauka pływania". Te zobowiązania są ważnym argumentem dla Pana Prezydenta, który
zasadniczo pokrywa koszty nauki pływania uczniów szkoły podstawowej (media, obsługa itp.).
* Propozycja organizacji zajęć np. typu TANIEC czy JĘZYK ANGIELSKI są oszacowane bez własnego
dochodu, po ponoszonych kosztach. Tak jest taniej, niż u kontrahentów zewnętrznych.
* Składka podstawowa jest przeznaczona: 33% na zajęcia pozalekcyjne, 33% na modernizację i rozbudowę
szkoły oraz 34% na wzbogacanie bazy szkoły z intencją zwiększenia ilości zajęć pozalekcyjnych. Warto też mieć
na uwadze, iż sportowe zajęcia pozalekcyjne są organizowane wspólnie z UKS Hubal Białystok, co powoduje ich
zwiększenie ilościowe jak również jakościowe.
* Zgodnie z polskim prawem oświatowym

(dyrektor z jego interpretacją się nie zgadza, gdyż Rodzic np. na karate w ośrodku, taniec w klubie,

Fundusz Rady
Rodziców nie jest obowiązkowy dla Rodzica, ale w naszej szkole od roku 1988/1989 z tych środków
organizujemy wiele dodatkowych przedsięwzięć dla naszych uczniów. Wg zasad państwa demokratycznego,
uchwały Rady Rodziców Szkoły powinny mieć moc obowiązującą wszystkich Rodziców Szkoły. "Zbieralność"
wówczas wynosiła prawie 100%, dzisiaj jest nieco mniejsza. To za sprawą między innymi tych pieniędzy nasza
szkoła ma bogatszą ofertę różnorakich zajęć, szkoła wzbogaca się w ciekawe pomoce naukowe, generalnie wspierane są inicjatywy służące podnoszeniu jakości pracy szkoły. To Rodzice zdecydowali o poziomie pracy
szkoły i o jej efektach. Na otwartych zebraniach Rodziców, Rady Rodziców i Prezydium NIKT DOTYCHCZAS
NIE KWESTIONOWAŁ ZASADY ISTNIENIA TEGO FUNDUSZU i myślimy, że będzie tak też w
nadchodzących latach.
naukę w szkole muzycznej, czy naukę gry na instrumentach itp. musi płacić, a w szkole za różnorakie zajęcia pozalekcyjne już nie chce!),

* Warto też pamiętać o tym, iż środki z Funduszu Rady Rodziców mogą wykorzystywać ci uczniowie, którzy w
nim partycypują.
* Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców przypomina, iż wszelkie kwestie sporne są wyjaśniane w drodze
postępowania począwszy kolejno od: wychowawcy klasowego (nauczyciela przedmiotu), wicedyrektora szkoły,
dyrektora szkoły oraz przez organy: prowadzący (Departament Edukacji oraz Prezydent Miasta Białegostoku) i
nadzorujący (Podlaskie Kuratorium oraz Podlaski Kurator Oświaty). W przypadku spraw szkoły, jeżeli jest to
zasadne, można problem zgłosić bezpośrednio dyrektorowi (zarówno pisemnie, jak i ustnie). Anonim jest
sygnałem, a nie sprawą wymagającą wyjaśnienia (komu mamy wyjaśnić?).
* Sprawy związane z wypożyczalnią rowerów i nart regulują odrębne przepisy ustanowione przez Radę Miejską i
Prezydenta Miasta Białegostoku.
Białystok, dnia 01.09.2022r.
Prezydium Rady Rodziców
Artur Marcin Łukaszewicz – przewodniczący

