
Szanowni Państwo, 

Jako przewodniczący Rady Rodziców chciałbym serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie 

(nie tylko finansowe) w działania zrealizowane w Różanym Ogrodzie w drugim kwartale bieżącego roku 

przedszkolnego. 

Dzięki Państwa wsparciu przez cały drugi kwartał dzieci uczestniczyły w zajęciach rytmiki 

prowadzonych w przedszkolu dwa razy w tygodniu przez pana Jacka Janasika, którego możecie Państwo 

zobaczyć podczas niemalże każdej przedszkolnej uroczystości, akompaniującego dzieciom podczas występów. 

Koszt tych zajęć był w pełni pokrywany z funduszy Rady Rodziców. Koszt: 3 000 zł. 

Rada Rodziców pokryła również koszty Koncertów Muzycznych. W drugim kwartale odbyły się trzy 

takie koncerty. W grudniu, styczniu i lutym dzieci poznały w ciekawej formie takie instrumenty jak: klarnet, 

kontrabas i puzon. Koszt: 690 zł. 

W drugim kwartale dzieci uczestniczyły również w teatrzykach, które zawitały w Różanym Ogrodzie. 

Były to trzy przedstawienia: „Dwa pingwinki – Pink i Punk”, „Zima i Bałwanek Franek” i „Przyjaźń to skarb”. 

Koszty teatrzyków pokryły również Państwa wpłaty. Koszt: 1150 zł. 

W grudniu dzieci uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Krainy Świętego Mikołaja. Podczas 

pobytu zwiedzały magiczna krainę, spotkały się z Dziadkiem Mrozem, Św. Mikołajem, który wręczył każdemu 

prezent oraz uczestniczyły w warsztatach tematycznych. Koszt: 9212 zł. 

W lutym na przedszkolnym parkiecie odbył się Bal Karnawałowy. Koszt: 700 zł. 

Każda z grup uczestniczyła także w warsztatach tematycznych. Grupa I i II „Prześmieszny Bałwanek – 

Olaf”, Grupa III i IV „Małe Laboratorium”. Koszt: 824 zł. 

Dodatkowymi kosztami był zakup świątecznych pierniczków, które dzieci otrzymały na Mikołajki, 

organizacja poczęstunku po wspólnym kolędowaniu, zakup materiałów i organizacja pierwszych Warsztatów 

Ozdób Świątecznych, poczęstunek dla Babć i Dziadków, obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych 

Rady Rodziców prowadzona przez panią Annę Goździcką, opłaty bankowe. Koszt: Pierniczki: 545 zł, 

Poczęstunek podczas kolędowania: 179 zł, Warsztaty Ozdób Bożonarodzeniowych: 315 zł, Dzień Babci i 

Dziadka: 402 zł, obsługa księgowa 1770 zł., Opłaty bankowe: 24 zł. 

Podsumowując drugi kwartał, wpłaty na poczet Rady Rodziców w naszym przedszkolu przedstawiają 

się następująco: 

Grupa I - 710 zł zaległości 

Grupa II - 1510 zł zaległości 

Grupa III - 310 zł zaległości 

Grupa IV – 660 zł zaległości 

Najmniej zaległości w płatnościach ma grupa III, która zostaje nagrodzona dodatkowymi warsztatami 

dla dzieci. Koszt warsztatów zostaje w pełni pokryty przez zewnętrznego sponsora. Kolejna nagroda zostanie 

przyznana po podsumowaniu wpłat za trzeci kwartał. 

Systematyczne wpłaty pomagają w realizacji wszelkich podejmowanych przez Rade Rodziców działań. 

Każdy wykonawca realizujący nasze zlecenia liczy na terminowe wynagrodzenie za swoją pracę, a jest ono 

zależne od nas wszystkich.  

 

Mariusz Grzeniewski 


