Warszawa, 13/09/2018r.
Szanowni Rodzice!
Jak co roku Rada Rodziców ustala budżet na najbliższy rok szkolny. Każdego
roku, pieniądze, które są zbierane dzięki Państwu, przeznaczamy na zakupy
związane z naszymi dziećmi. Chcemy, żeby miały lepsze warunki w szkole, niż
może to zapewnić szkoła z otrzymanego budżetu. Jednym z najważniejszych
celów, jest zdrowie i wygoda naszych dzieci. Dlatego od kilku lat, staramy się
kupować do klas podręczniki szkolne (1 podręcznik na ławkę), aby odciążyć
plecaki naszych dzieci. Do 2016/2017 roku mieliśmy już wszystkie podręczniki,
ale rozpoczęto nową reformę i musimy od początku uzupełniać brakujące książki.
W poprzednim roku, zakupiliśmy książki dla klas VII i IV. Z tych książek będą
korzystali uczniowie, również w tym roku.
Do Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 już wpłynęły podania
od nauczycieli z prośbą o zakup podręczników do matematyki (150 sztuk), fizyki
(30 sztuk), chemii (30 sztuk), języka polskiego (105 sztuk), historii (70 sztuk)
dla klas 4-8. Taka ilość pozwoli nauczycielom tych przedmiotów prowadzić lekcje
bez potrzeby przynoszenia przez uczniów podręczników z domu. Będą mieli do
dyspozycji 1 podręcznik na ławkę. W ten sposób zostałby uzupełniony
zeszłoroczny zakup. Zdajemy sobie sprawę, że nie są to wszystkie podręczniki,
ale jest to jedyny możliwy sposób, aby odciążyć plecaki naszych dzieci.
Prezydium Rady Rodziców stoi na stanowisku, że jest to najpilniejszy wydatek
jaki czeka budżet Rady Rodziców. Niestety, jest to też największy wydatek, bo
wymaga zagospodarowania około 13.000,00 zł. Mimo iż, co roku Prezydium Rady
Rodziców negocjuje ceny podręczników, nie jesteśmy w stanie już na początku
roku szkolnego przekazać na ten cel tak dużej kwoty. Chcielibyśmy te książki
kupić już, bo zdajemy sobie sprawę że zakup podręczników w późniejszym
terminie mija się z celem.
Jak wiemy składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Jednakże szkoła nie
ma obowiązku zapewnienia uczniom drugiego kompletu podręczników, a pomysł
ten powstał z inicjatywy rodziców. Im szybciej uda nam się zgromadzić potrzebne
środki, tym szybciej takie podręczniki pojawią się w szkole i będą służyć
kolejnym rocznikom. Uczniowie obecnych klas 4 dostaną podręczniki, które dla
ich starszych kolegów zakupiliśmy w zeszłym roku, a w przyszłym roku te, które

mamy nadzieję uda się zakupić w tym roku. I sytuacja będzie analogiczna na
każdym poziomie edukacji.
Aby jednak uniknąć sytuacji z ubiegłych lat, w której solidarne wpłaty
rodziców jednej klasy, pozwoliły na korzystanie z książek klasom, w których
rodzice składek nie płacą wcale, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia pewnych
zmian.
W związku z powyższym RR nie będzie kupowała książek, ale pomoże
klasom, które będą chciały te podręczniki zamówić. Pomoc RR będzie polegała na
wynegocjowaniu lepszej ceny za podręczniki (przy wspólnym zakupie większej
ilości, cena powinna być mniejsza niż w ofercie wydawców), oraz dopłaty do
zakupu. Klasy które wpłacą powyżej 50% rocznych wpłat dostaną
Doginansowanie w wysokości 100% kosztów. Pozostałe klasy, które nie chcą
korzystać z pomocy Rady Rodziców, mogą same wystąpić o ofertę, lub skorzystać
z oferty, którą dostanie RR, i po wpłaceniu podanej w ofercie kwoty, RR również
je zakupi.
Decyzja ta jest konieczna, ponieważ RR bez wpłat, nie może sama zakupić
książek dla wszystkich uczniów.
Dlatego zwracamy się z prośbą o rozesłanie tej informacji do wszystkich
rodziców oraz poruszenie tej kwestii na zbliżających się zebraniach. W razie
wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Prezydium: rada.rodzicow@sp344.edu.pl.
Przypominamy, że wpłaty do końca października są dodatkowo premiowane.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i bardzo ważnej. Może dzięki naszym
wspólnym staraniom plecaki naszych dzieci, które mają niekiedy po 8 lub 9
lekcji, a każdą z nich w innej sali, będą lżejsze i przestaną zagrażać ich zdrowiu.
Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

