
Poznań, dnia 26 września 2018 roku 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie pełnego składu Prezydium Rady Rodziców. 

W spotkaniu uczestniczyła również, na zaproszenie Prezydium, Dyrektor Szkoły Pani Anetta 

Dropińska-Pawlicka. 

Prezydium Rady Rodziców spotkało się w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości odnośnie 

zakupu szafek i postanowiło, co następuje: 

- zakupu szafki może dokonać każdy rodzic, który wyrazi takową chęć. Cena szafki to 71 zł / 

dziecko. Szafki zakupuje Rada Rodziców, pozostają one do dyspozycji Szkoły i są one 

przeznaczone dla konkretnego dziecka w danym roku szkolnym. Przy czym w danym roku 

szkolnym dzieci użytkują szafki zespolone zawsze w ramach jednej klasy. W kolejnych latach 

dzieci otrzymują możliwość użytkowania szafki w ramach kolejnej klasy.  

Nie ma możliwości, by z jednej szafki korzystało więcej, niż jedno dziecko. Nie ma również 

możliwości, by rodzeństwo otrzymywało po sobie szafki, albowiem szafki zawsze będą 

użytkowane w porządku wg klasy, do której uczęszcza dziecko w danym roku szkolnym,  

- w związku z powyższym najpóźniej do poniedziałku, tj. 01 października 2018r. 

Przewodniczący trójek klasowych ostatecznie winni złożyć pisemne informacje u p. Barbary 

Sobczak z działu gospodarczego Szkoły, zawierające deklarację ilości osób, które zakupią 

szafkę (nie dotyczy to klas, które już zadeklarowały chęć zakupu szafek), a następnie 

ostatecznie do następnego piątku, tj. 05 października 2018r. dokonać przelewu w wysokości 

odpowiadającej ilości deklarowanych szafek. Musi być wykonany jeden całościowy przelew z 

jednej klasy, w tytule przelewu należy wskazać klasę i ilość osób.  Adresatem przelewu jest 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu.  

Po złożonych pisemnych deklaracjach, w dniu 02 października 2018r.,  Przewodniczącym 

trójek klasowych udostępniony zostanie numer konta, na który należy dokonać przelewu. 

- termin realizacji szafek to 10-12 tygodni, 

- kolejny zakup szafek, uwzględniający potrzeby danego rocznika, nastąpi dopiero w 

następnym roku szkolnym; nie będzie możliwości dokupienia szafek w trakcie trwania roku 

szkolnego,  

- Rada Rodziców nie dofinansuje i nie dokona zakupu szafek, albowiem nie dysponuje takimi 

funduszami,  



- obecne klasy 3 otrzymają szafki po obecnych klasach 8 i analogicznie będzie to miało 

zastosowanie w kolejnych latach – regulamin udostępnienia szafek w latach następnych 

zostanie Państwu przedstawiony w terminie późniejszym, 

- szafki mają wymiary: 35 cm wysokość, 50 cm głębokość, 30 cm szerokość. 

 

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że projekt rozporządzenia, do którego niektórzy 

Państwa się odwołują, dotyczy zapewnienia możliwości pozostawienia części podręczników i 

przyborów w pomieszczeniach szkoły, a więc niekoniecznie w szafkach szkolnych. Projekt zakupu 

szafek został zainicjowany w roku szkolnym 2016/17; dzięki Rodzicom klas ósmych, uczniowie  

korzystają z szafek kolejny rok szkolny. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Rady Rodziców  

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska 

 


