
Rada Rodziców – zło konieczne – niekoniecznie :) 

Szanowni Rodzice! W naszej szkole na mocy ustawy działa rada rodziców. Zadaniem rady jest 

reprezentowanie interesów rodziców i uczniów oraz współpraca z dyrekcją. W praktyce sprowadza się 

to do opiniowania, konsultowania i proponowania różnych rozwiązań mających na celu polepszenie 

warunków do kształcenia. 

Ponieważ staramy się być radą aktywną, od wielu lat prowadzimy zbiórki pieniędzy, które zasilają 

wspólny budżet i pozwalają na realizację różnorakich projektów. 

 

  

8. O wszystkich wydatkach decydują 

członkowie rady rodziców reprezentujący 

wszystkich rodziców. Pomysły do 

finansowania zgłaszają uczniowie, 

nauczyciele, rodzice lub dyrektor. Wszystkie 

wydatki z ostatnich lat można sprawdzić na 

stronie www.losochaczew.pl/rr 

 

 

Dziękuję za 

wyjaśnienia 

1. Nie rozumiem, po co mam płacić? 

przecież szkoła jest bezpłatna…  

 

2. To prawda, składki nie są 

obowiązkowe. Ale prawdą jest 

też, że system jest niewydolny, 

a w szkole wielu rzeczy brakuje.  

Bez naszego wsparcia po prostu 

ich nie będzie. 

.  

 

Bardzo proszę. 

Zajrzyj też na drugą 

stronę, dowiesz się 

jeszcze więcej. 

3. A ile to kosztuje? 

Nie wiem czy mnie stać.  

 

4. Sugerowana składka to tylko 

10 zł / miesiąc. Można ją 

opłacić z góry za cały rok, za 

semestr albo miesięcznie. 

 

5. Tylko 10 zł. Czy ta kwota 

cokolwiek zmienia?  

 

6. W szkole jest 737 uczniów. 

Przemnożone przez 10 zł i 10 

miesięcy w roku, może dać nam 

całkiem spory budżet. 

 

7. A co będzie 

sfinansowane z moich 

pieniędzy? 

Kto o tym decyduje? 

 

9. A co z rodzicami, którzy 

mają 2 lub 3 dzieci 

w naszej szkole. Czy mają 

płacić za wszystkie?  

 

10. W takim wypadku, wystarczająca będzie 

opłata za 1 z nich. 

10 zł/miesiąc to kwota sugerowana. 

Każdy z rodziców może wpłacić inną kwotę, 

jeśli uzna, że 10 zł to za dużo lub za mało. 



 

Numer konta do wpłat na rzecz Rady Rodziców 

37 9283 0006 0000 0114 2000 0010 
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 

na wpłatach proszę umieścić: 

imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

Sugerowana składka: 10zł / miesiąc   

Rada Rodziców 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 

Kontakt 

mail:  rr.chopin.sochaczew@gmail.com 

www:  www.losochaczew.pl/rr 

Rada Rodziców - wyniki ankiet 

W czerwcu 2018 przeprowadziliśmy ogólnoszkolną ankietę, w której pytaliśmy rodziców jak oceniają 

dotychczasowe działania rady rodziców. Większość zadań została oceniona dobrze lub bardzo dobrze uzyskując 

akceptację na poziomie co najmniej 80 procent. 

 

Co udało się zrealizować dotychczas? 

W przeciągu 4 ostatnich lat rada rodziców sfinansowała projekty w kwocie 90 304,22 zł.  

Plany na rok bieżący  

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od dofinansowania modernizacji pracowni informatycznej w kwocie 3000 zł. 

Planujemy też utrzymanie dobrych praktyk z poprzednich lat tj.: finansowanie wyjazdów na zawody i konkursy, 

utrzymanie dystrybutorów wody, dofinansowanie nagród dla uczniów na koniec roku. 

Po konsultacji z uczniami wybraliśmy też dwa większe projekty do realizacji. Pierwszy to wdrożenie kompleksowego 

systemu segregacji śmieci w szkole. Drugi to adaptacja i wyposażenie części korytarza tzw. Akwarium. W tym miejscu 

młodzież chciałaby stworzyć przytulne miejsce wytchnienia i relaksu. 

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłaty i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy. 

Izabela Andryszczyk - Przewodnicząca, Paweł Górczyński - Skarbnik 
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Dofinansowanie wyposażenia sali języka niemieckiego

Dystrybutory wody

Nagrody dla uczniów na koniec roku

Rolety zaciemniające w salach

Sprzęt sportowy

Wyjazdy na zawody, konkursy, olimpiady

Zakup projektora multimedialnego

Zakup serwera do pracowni informatycznej

Czy Popiera Pan/Pani dany projekt?

Pracownia 
informatyczna 

8 497 zł

Wiata rowerowa
8 600 zł

Dystrybutory 
wody 12 499 zł

Wyjazdy na 
konkursy i zawody

24 518 zł 

Sprzęt sportowy
5 623 zł

Pracownia języka 
niemieckiego

1 000 zł

Zajęcia muz. 
Filharmonia

3 950 zł 

Projektor,
sala fizyki
1 300 zł

Roboty Vex IQ
3 028 zł

Nagrody uczniów
13 855 zł 


