
 
 

 

I N F O R M A C J A   O   W P Ł A T A C H 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z dnia 
22.09.2022, chcielibyśmy poinformować Państwa, że opłaty na Radę Rodziców 
na rok szkolny 2022/2023 pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą jak 
niżej. 

– za pierwsze dziecko w szkole – 100 zł 
– za drugie dziecko w szkole – 50 zł 
– za trzecie i następne dziecko – dobrowolna kwota od rodziców/opiekunów 
 
Wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. 
Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy 
wydatek. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą, nawet drobną wpłatę. Bez Państwa 
czynnego udziału nie udałoby się osiągnąć tego co zrobiliśmy i nie będziemy mogli 
zrealizować kolejnych zadań. Mamy ambitne plany i liczymy na Państwa wsparcie. 
 
Środki z Rady Rodziców są przeznaczane głównie na: 

 Zakup pomocy szkolnych. 
 Zakup dodatkowego wyposażenia 
 Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka 
 Zakup nagród na konkursy szkolne 
 Zakup nagród na koniec roku szkolnego, 
 Dofinansowywanie wyjazdów na konkursy, zawody sportowe 
 Dofinansowanie do Manufaktury Świątecznej 
 Organizacja Pikniku Rodzinnego  

 
Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku planujmy zwiększyć naszą aktywność i 

zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów oraz do współpracy. Cenne jest 
każde, nawet najmniejsze zaangażowanie. Pragniemy, aby w naszej szkole tętniło życie i 
była ona drugim domem dla naszych dzieci. 

 

W imieniu własnym oraz uczniów jeszcze raz bardzo dziękujemy za 
dotychczas okazaną pomoc i „Wielkie Serce”. Państwa pieniądze służą szkole, 
a tym samym „wracają” do dzieci i do nas rodziców.  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO 
Rada Rodziców SP nr 7 w Skierniewicach 
Nr konta:PKO SA 28 1240 3321 1111 0011 0188 6144 
w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę 
Wpłat można również dokonywać na miejscu w sekretariacie szkoły 
 
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać 
darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto. 


