
Szanowni   Rodzice   !   
W   imieniu   całej   społeczności   szkolnej   Rada   Rodziców   przy   Szkole   Podstawowej   w   Kikole   zwraca   się   do   Rodziców   uczniów   naszej   szkoły     
o   wpłaty   w   dobrowolnej   kwocie   na   rzecz   tut.   Rady   Rodziców,   gdyż   jak   dobrze   wiemy   pieniądze   te   bezpośrednio   wracają   do   naszych   dzieci,   
ponieważ   to   one   są   dla   nas   najważniejsze.   

Obecna  sytuacja  epidemiologiczna  w  kraju  sprawiła,  że  w  tym  roku  szkolnym  Wasze  dzieci  tylko  okresowo  pojawiały  się  w  murach  naszej  szkoły,                       
co   jak   przypuszczamy   spowodowało,   że   dotychczasowe   wpłaty   na   Radę   Rodziców   trochę   się   zminimalizowały,   a   nawet   wstrzymały.     
W  związku  z  długotrwałą  nieobecnością  uczniów  w  szkole  bardzo  zależy  nam  na  ich  zadowoleniu  i  poczuciu,  że  nasza  szkoła  rozwija  się                       
specjalnie  dla  nich.  Chcemy  też,  aby  czas  kiedy  uczniowie  na  dobre  wrócą  do  nauki  stacjonarnej,  w  związku  z  długo  oczekiwaną  stabilizacją                       
sytuacji  pandemicznej  w  kraju  był  dla  nich  bezproblemowy  i  zarazem  wyjątkowy,  chociażby  pod  względem  zadowolenia  z  wszelkich  pozytywnych                    
zmian,   które   zostały   dokonane   w   naszej   szkole   w   trakcie   ich   nieobecności.     

Jak   dobrze   wiecie   Kochani   Rodzice,   dzięki   Waszym   wpłatom   możemy   wspierać   i   nagradzać,   a   także   zachęcać   do   większej   aktywności   uczniów  
naszej   szkoły.   Dofinansowujemy   nie   tylko   różnego   rodzaju   wydarzenia   sportowe,   kulturalne   i   naukowe,   nagrody   itp.   Staramy   się   również   
wykorzystywać   pozyskane   środki   na   przeprowadzanie   wszelkich   remontów   i   napraw   pomieszczeń   i   obiektów   naszej   szkoły,   które   w   okresie   
każdego   roku   szkolnego   są   bieżąco   wykorzystywane   w   pracy   z   naszą   młodzieżą.       

Rada   Rodziców   zaprasza   również   trójki   klasowe   do   współpracy,   ponieważ   wspólnymi   siłami   możemy   zdziałać   jeszcze   więcej.   Bardzo   chcielibyśmy   
wesprzeć   wszystkie   wartościowe,   wymagające   wsparcia   inicjatywy.   Jednakże   nasz   budżet   nie   jest   mimo   wszystko   bez   granic.             
W   związku   z   powyższym   zwracamy   się z   gorącą   prośbą   do   Wszystkich   Rodziców,   którym z   różnych   względów   umknęła   kwestia   wpłaty.     

Dobrowolne   wpłaty    można   uiszczać   w   sekretariacie   szkoły,    u   wychowawcy   klasy   lub   skarbnikowi   trójki   klasowej.   

Proponujemy   również   wpłaty   bezpośrednio   na   konto   Rada   Rodziców   przy   SP   w   Kikole:   
Kujawski   Bank   Spółdzielczy   w   Aleksandrowie   Kujawskim   oddział   w   Kikole,    nr   konta:  7895   3700   0020   0400   4306   4700   01   
W   tytule   wpłaty proszę   wpisać   imię   i   nazwisko   oraz   klasę   ucznia.   

  

  Pozdrawiamy.      za   zrozumienie   i   okazane   wsparcie.   

  

                             Rada   Rodziców     

            przy   Szkole   Podstawowej   im.   I.   A.   Zboińskiego   w   Kikole     


