
Drodzy Rodzice

W dniach 22-26 sierpnia 2022 roku przeprowadzone zostanie wśród Państwa referendum w
sprawie opłaty semestralnej. 

Pozwolę  sobie  opisać  historię  jej  powstania.  Opłata  została  wprowadzona  w  wyniku
referendum przeprowadzonego w 2015 roku. Rodzice przedszkolaków w większości zdecydowali
wówczas, iż znacznie korzystniejsze dla nich będzie ponoszenie co semestr opłaty w wysokości
195zł w zamian za konieczność samodzielnego przygotowania wyprawki (oraz jej uzupełniania w
trakcie  trwania  roku  przedszkolnego),  utrzymanie  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjnej,  dostarczanie
(średnio raz w miesiącu) chusteczek i ręczników papierowych, brak dodatkowych składek m.in. na
wizytę  Mikołaja,  wigilię,  nocowanie  w  przedszkolu,  poczęstunków  w  ramach  imprez
przedszkolnych (dzień babci i dziadka, dzień mamy i taty, zakończenie roku, karnawał, haloween,
dzień dziecka). Dostarczanie w ramach potrzeb materiałów na warsztaty (wstążki, brokat, koraliki,
modelina, glina, papier samoprzylepny i inne).
Oprócz argumentu ekonomicznego oraz zachowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej rodzice uznali
za znacznie korzystniejsze używanie przez dzieci podczas prac jednakowych materiałów przez co
żadne z nich nie będzie się czuło lepsze czy gorsze oraz to, że nie będą ich podbierały od kolegów i
koleżanek.

Na karcie  referendalnej  znajdą  Państwo dwie  opcje  do  wyboru:  pierwsza  to  utrzymanie
opłaty semestralnej, druga to jej zniesienie.

Wygrana  pierwszego  wyboru  to  utrzymanie  opłaty  semestralnej  w  wysokości  195zł  z
przeznaczeniem tak jak dotychczas.  Mimo inflacji  jej  wysokość pozostanie taka jak ustalona w
2015  roku.  Wygrana  drugiego  wyboru  to  wymóg  przygotowania  wyprawki  wraz  z  jej
uzupełnianiem w trakcie trwania roku przedszkolnego, likwidacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
konieczność wnoszenia składek na komitet rodzicielski i tzw. klasowe (wysokość ustalona zostanie
przez komitet oraz trójki klasowe).

Karty  referendalne  rozdawane  będą  w  placówce  przez  Panie  przedszkolanki.  Karty  są
anonimowe.  Na  rodziców/opiekunów  prawnych  każdego  dziecka  przysługuje  jedna  karta/jeden
głos.  Wypełnioną  kartę  wrzuca  się  do  skrzynki  wyborczej.  Karty puste  lub  zaznaczone  w obu
polach uznane będą za głos nieważny. Głosy z obu placówek będą sumowane.

Po zakończeniu referendum głosy zostaną zliczone osobo w każdej placówce przez Komisję
złożoną z 2 pracowników przedszkola oraz 2 przedstawicieli  rodziców, następnie zsumowane a
wynik zbiorczy umieszczony zostanie na tablicach przedszkolnych. 
Osoby chcące zostać przedstawicielem rodziców prosimy o przesłanie takiej informacji do końca
trwania referendum na adres e-mail przedszkola biuro@przedszkolezyrafa.pl – decyduje kolejność
zgłoszeń.

Gorąco zachęcam do oddania swojego głosu!

Z poważaniem
Marcin Pieścik
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