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Radom, dnia 03 kwietnia 2017 roku 
 

 Rodzice / Opiekunowie Prawni 

Uczniów 

IV Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. dra Tytusa Chałubińskiego 

w Radomiu 
 

 
   

W związku ze zbliżającymi się zebraniami klasowymi Rada 

Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu zwraca się z prośbą do Rodziców   

i Opiekunów Prawnych o wpłacanie dobrowolnej składki lub zadeklarowanej 

kwoty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. 

Informujemy, że w każdorazowo w dniu zebrań klasowych 

można wpłacać składkę w sekretariacie szkoły do Pani Katarzyny Mazan – 

Księgowej Rady Rodziców lub w każdy roboczy dzień. 

Ponadto przypominamy o możliwości wpłaty bezpośrednio            

na Rachunek Bankowy: 48 1240 5703 1111 0000 4904 2108 z dopiskiem 

Rada Rodziców, imię i nazwisko oraz klasa ucznia (numer rachunku 

zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice – Rada 

Rodziców). W tej samej zakładce od bieżącego roku szkolnego zamieszczane 

są wszystkie dokumenty Rady Rodziców. 

Korzystając z okazji chcieli byśmy zapoznać Państwa                               

o zrealizowanych przedsięwzięciach do tej pory w roku szkolnym 2016/2017 

sfinansowanych ze środków Rady Rodziców włącznie do dnia 28 lutego 2017 

roku: 

1. zakup 5 zestawów szafek szkolnych ubraniowych: - 4 526,40 zł.; 
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2. zakup sprzętu sportowego do siłowni – 4 993,80 zł.; 

3. zakup komputera do pokoju nauczycielskiego – 2 150,00 zł.; 

4. dofinansowanie balu studniówkowego dla 3 uczniów – 1 050,00 zł.; 

5. zakupienie 16 par rękawiczek białych dla chłopców tańczących 

poloneza – 400,00 zł., które będą wykorzystywane w kolejnych 

uroczystościach szkolnych np. studniówka; 

6. sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych – 451,48 zł.;  

7. dofinasowanie udziału uczniów szkoły w V Mistrzostwach Polski Debat 

Oksfordzkich – 369,00 zł.; 

8. sfinansowanie spotkania Andrzejkowego z Panem Gierałą w bibliotece 

szkolnej – 100,00 zł.; 

9. zakup podręczników do biblioteki szkolnej – 88,90 zł.; 

10.  dofinansowanie imprez szkolnych (np. DEN, Dzień Talentów): 603,85 zł.; 

11.  przewozy uczniów na konkursy i olimpiady: 2.171,76 zł.;  

 

Łącznie wydano kwotę 17 105,23 zł. na rzecz uczniów i szkoły. 

Do dnia 28 lutego 2017 roku Państwa wpłaty na rzecz Rady 

Rodziców wyniosły 17 082,00 zł. Zatem różnica w kwocie 23,23 zł. wynika              

z tego, że Rada Rodziców korzysta ze zgromadzonych środków finansowych 

w roku poprzednim 2015/2016.  

 

Mamy nadzieję, że każda wpłacona złotówka pozwoli nam          

na dalsze wspieranie finansowe uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego           

z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu      

oraz dalsze gromadzenie środków finansowych na lata następne. 

 

Pragniemy podkreślić, że wszelkie wpłaty służą do wspierania 

uczniów i potrzeb bieżących szkoły, a nie dla Rady Rodziców, gdyż nasza 

praca w Zarządzie Rady Rodziców jest pracą społeczną, za którą nie 

pobieramy żadnych wynagrodzeń finansowych.  
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W imieniu uczniów dziękujemy za wszystkie wpłaty i zachęcamy 

do wspierania finansowego Rady Rodziców przy IV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu! 

 

Sporządził: 

Sekretarz 

Zarządu Rady Rodziców 

przy IV Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

 

/-/ Wojciech Jopek 

Podpis na oryginale pisma 

 

Z poważaniem  

Zarząd Rady Rodziców 
 


