
Wyniki ankiety 
w przedmiocie Funduszu Rady Rodziców (składek na Komitet Rodzicielski)

PSP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

W głosowaniu udział wzięło 477 rodziców, którzy udzielili następujących odpowiedzi 
na pytania ankietowe.

1. Na jaki cel Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny być przeznaczane
środki zebrane ze składek na Radę Rodziców? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
albo opisać własną propozycję w pkt g.):

a. dofinansowanie  imprez  o  charakterze  ogólnoszkolnym (np.:  Dzień  Dziecka,  Konkurs
Papieski,  Pasowanie  Pierwszoklasistów,  Finał  WOŚP,  uroczystość  zakończenia  roku
szkolnego); - głosów: 149

b. dofinansowanie  zespołów  reprezentujących  szkołę  na  zewnątrz  (np.  w  związku
z udziałem w turniejach międzyszkolnych: dofinansowanie wyjazdów drużyn, posiłków,
zakupu odzieży); - głosów: 60

c. ufundowanie  nagród  rzeczowych  dla  uczniów  (np.:  dyplomów,  medali,  pucharów,
podziękowań,  pamiątkowych grawerów, nagród książkowych i albumów); - głosów: 171

d. wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością Rady Rodziców (np. pieczątka,
materiały biurowe, koszty prowadzenia rachunku); - głosów: 18

e. jednostkowe wsparcie finansowe uczniów szkoły (np. udział w turnusach językowych,
indywidualnych zawodach i turniejach sportowych); - głosów: 44

f. doposażenie Szkoły w sprzęty i materiały edukacyjno-sportowe;- głosów: 98

g. inne, ważne umotywowane potrzeby Szkoły (jaka?, proszę opisać jedną) - głosów: 3

18 głosów nieważnych
uwaga!!!, za ważne uznano głosy wskazujące więcej niż jeden cel.

2.  Czy  jest  Pan/Pani  za  tym,  aby  w  przyszłym  roku  szkolnym  2019/2020  istniał
Fundusz Rady Rodziców ?(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):

a. tak - głosów: 411

b. nie - głosów: 52
14 głosów nieważnych;

3. Ile  powinna  wynosić  w  roku  szkolnym  2019/2020  składka  na  Fundusz  Rady
Rodziców?  (Proszę  podać  jedną  odpowiedź  albo  wpisać  własną  propozycję
w pkt. d.):

a. 30 zł; głosów: 221  
b. 40 zł; głosów: 163



c. 50 zł głosów: 16:
d. 0 zł  głosów: 11, 10 zł głosów: 5,  20 zł  głosów: 35, 60 zł głosów: 1; „tyle na ile kogoś

stać” głosów: 1

24 głosów nieważnych

4.  Czy  Pani/Pana  zdaniem  rodzice  pomimo  dobrowolności  składki  powinni  taką
składkę uiszczać?

a. tak głosów: 347

b. nie głosów: 110

20 głosów nieważnych

5. Czy Pani/Pana zdaniem powinna istnieć możliwość ubiegania się przez klasy o zwrot
15%  wpłaconych  składek  (w  przypadku  zgromadzenia  powyżej  50%  składek
w klasie) oraz 50% składek dla klasy, która zebrała ich najwyższą kwotę?

a. tak głosów: 372

b. nie głosów: 76

29 głosów nieważnych


