
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21. Już dzisiaj wiemy, że będzie on 

trudniejszy. Ze względu na czas pandemii musimy stawić czoło nowym wyzwaniom 

związanym z jak najlepszym i najbezpieczniejszym funkcjonowaniem szkoły. Każdy z nas - 

Rodziców może bardzo pomóc całej społeczności szkolnej akceptując procedury obowiązujące 

w szkole i przypominając własnym dzieciom o konieczności ich przestrzegania. Pomocna 

będzie także empatia wobec pracowników szkoły, w tym Dyrekcji, która dba o uczniów 

i rodziców, także kadrę, bez której nauka w szkole nie jest możliwa. Wszystko to w zgodzie 

z przepisami różnego szczebla: MENu, GISu, Organu Założycielskiego, a także szeregu 

regulaminów i procedur wewnętrznych szkoły. Tak „po ludzku” postarajmy się w nowej 

rzeczywistości zgodnie współpracować i sprawić, że ten trudny czas pandemii będzie mniej 

dotkliwy, a uczniowie spokojnie zrealizują swój główny cel, jakim jest edukacja 

na najwyższym poziomie. 

Rada Rodziców działająca w naszym liceum znacząco wspiera potrzeby uczniów 

i szkoły. Jest to możliwe dzięki Państwa ofiarności w postaci wpłat na Fundusz Rady 

Rodziców. W tym roku kupiliśmy część niezbędnego sprzętu nagłaśniającego, a Państwa 

wpłaty miały niebagatelne znaczenie i okazały się nieocenionym źródłem wsparcia do walki 

z pandemią. Dzięki nim szybko zakupiono płyn dezynfekujący i bezdotykowe dozowniki 

i termometry, rękawiczki i maseczki. Oprócz nowych wyzwań związanych z pandemią, 

chcielibyśmy kontynuować dotychczasowe formy wsparcia uczniów i  szkoły, w tym stypendia 

dla najlepszych uczniów, zakup książek do biblioteki (zwłaszcza do olimpiad i konkursów, 

ale nie tylko), działalność chóru, zespołu teatralnego, a także pomoc uczniom w trudnej sytuacji 

materialnej (wniosek o pomoc socjalną z Rady Rodziców na stronie szkoły) i inne.   

Dziękujemy serdecznie za te wpłaty tym bardziej, że są one dobrowolne. Wyrażamy 

nadzieję, że transparentność gospodarowania tymi pieniędzmi wpływa pozytywnie na zaufanie 

Państwa do działalności Rady Rodziców, która czerpie ogromną radość zwłaszcza z możliwości 

finansowego wsparcia młodzieżowych inicjatyw. Zachęcamy także Państwa do aktywnego 

włączania się w działania rodziców poprzez udział w Trójkach Klasowych i Prezydium Rady 

Rodziców, jak też w innych formach.  

 Kierując się doświadczeniem minionych lat oraz potrzebami przed jakimi stają nasi 

uczniowie i szkoła, proponujemy utrzymanie składki na Fundusz Rady Rodziców 

w sugerowanej wysokości 300 zł rocznie. Wpłaty są dobrowolne, mogą być w ratach 

lub jednorazowo. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną kwotę: tę niższą i tę wyższą, 

bo takie też są mile widziane. 

Prosimy o wypełnienie deklarowanej kwoty na załączonym formularzu. 

Składki prosimy wpłacać na Fundusz Rady Rodziców przelewem na rachunek:  

Rada Rodziców ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa 

Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1014 0000 0001 0703 5616 

podając w tytule wyłącznie nazwisko i imię dziecka oraz klasę, np. „ANNA NOWAK 1A”. 

 

Z wyrazami szacunku oraz wdzięczni sercem za pomoc, 

Prezydium Rady Rodziców w XIV LO im. S. Staszica w Warszawie 


