
 
 
 

Kluczbork, 21. listopada 2016 r.  

 

Szanowni Rodzice! 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy już dokonali wpłaty na fundusz Rady Rodziców 

oraz tym, którzy zrobią to niebawem. Doceniamy Państwa wsparcie.  

 

Zdajemy sobie sprawę, że wysokość składki to dla wielu z Państwa duży wydatek. Rozumiemy to i tym 

bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę. Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we 

wspólne działania na rzecz Szkoły. Fundusze Rady Rodziców pochodzą przede wszystkim z Państwa 

wpłat oraz dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych. Wydajemy je zawsze na potrzeby naszych 

dzieci. Przedstawiciele Rady Rodziców będą na bieżąco Państwa informować o planach i realizacji 

poszczególnych wydarzeń. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2015/2016 dostępne jest 

na stronie www.psp5.kluczbork.pl.  

 

Wpłaty można jeszcze dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto: 

90 1240 1662 1111 0010 3985 5603 (konto Rady Rodziców). Wpłaty są dobrowolne. 

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wspólne działanie i wszelką okazaną pomoc. 

 

WSPÓLNIE MOŻEMY WI ĘCEJ ZROBIĆ DLA NASZYCH DZIECI. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

Mateusz Dybka 

Przewodniczący Rady Rodziców 
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