
Hrubieszów, 14 listopada 2018 roku 

 

Szanowni Państwo 

Nowo powołana Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie działa na podstawie 

Regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego w dniu 14 listopada 2018 roku. Jest ona organem 

społecznym w szkole, reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów 

uczęszczających do szkoły, którego celem jest:  

- współpraca z dyrekcją, z organami szkoły i samorządowymi  w celu doskonalenia statutowej 

działalności szkoły; 

- aktywność rodziców w procesie nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku; 

- upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- 

  wychowawczych rodziny i szkoły w życiu rodziny; 

- prezentacja opinii  rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły . 

 

Aby uczestniczyć w życiu szkoły i wspierać wszystkich uczniów w działalności szkoły na 

pierwszym spotkaniu Rady Rodziców ustalono składkę roczną w kwocie 80,00 zł. Powyższą kwotę 

można zapłacić w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców, prowadzony 

przez Bank Spółdzielczy w Izbicy nr 89 9610 0002 2009 0060 6693 0001. W tytule przelewu bardzo 

prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz  oznaczenie klasy. Jeżeli jest to kwota jednorazowo za 

wysoka, możliwe jest rozłożenie na 2 raty.  

 

Szanowni Rodzice zebrane składki służą w całym roku szkolnym wyłącznie uczniom. 

Przeznaczone są na nagrody, dyplomy, wyróżnienia, medale i trofea za osiągnięcia sportowe 

i naukowe. Finansowane są wyjazdy na zawody sportowe, konkursy i olimpiady oraz zakup pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia pracowni. Aby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną, kupujemy 

medykamenty do gabinetu pielęgniarskiego. 

 

W całym roku szkolnym szkoła uczestniczy w wielu wydarzeniach patriotycznych, 

państwowych i organizuje uroczystości szkolne, na oprawę artystyczną i dekoracje, przeznaczone są 

środki z funduszu. Dla każdego oddziału klasowego także będzie dofinansowana choinka szkolna. 

 

Ze środków funduszu - dla uczniów w bardzo trudnej sytuacji finansowej w szczególnych 

wypadkach jest przewidziana pomoc socjalna. 

 

Szanowni Państwo, nasza młodzież jest zdolna, ambitna i dzięki wsparciu nas - Rodziców 

może zdobyć szczególne osiągnięcia i zrealizować marzenia. 

 

 

      Z poważaniem 
      Ewa Pitus 

      Przewodnicząca Rady Rodziców 

 


