W roku szkolnym 2017/2018 czynsz za wynajem budynku St. Clement's College uległ zmianie. Fundusze
przekazywane przez szkołę macierzystą w Polsce (ORPEG) nie zostały jednocześnie zwiększone. Pomimo negocjacji
zarówno z zarządem szkoły irlandzkiej jak i ORPEG w Warszawie oraz ambasady RP w Dublinie - SPK Limerick w roku
szkolnym 2017/2018 musi dopłacid do czynszu łączną kwotę 4 100 euro.
W związku z zaistniałą sytuacją kierownictwo SPK przeprowadziło serię konsultacji z rodzicami uczniów w celu
znalezienia rozwiązania tej trudnej dla szkoły sytuacji. Spotkania te odbyły sie w dniach 25 i 26 listopada, o czym rodzice
uczniów byli poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Na łącznie czterech spotkaniach rodziców, kierownictwa
szkoły oraz działającego przy szkole stowarzyszenia, zostało zatwierdzone opłacenie różnicy czynszu w wysokości 4 100
euro w roku szkolnym 2017/2018. Kwota ta ma byd zaczerpnięta odrębnych funduszy zebranych przez Radę Rodziców,
tak by obecny budżet RR nie został nadszarpnięty i wszelkie zaplanowane wydatki pozostały w takiej formie w jakiej były
zatwierdzone na początku roku szkolnego. Aby to osiągnąd postanowiono:
1. Wprowadzid dodatkową opłatę roczną od każdej rodziny, której dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły w Limerick,
w wysokości 10 euro - która to kwota w całości przeznaczona będzie na opłacenie czynszu.
Przy około 400 rodzinach uczniów uczęszczających do szkoły i założeniu, że wszyscy uiszczą zapłatę - zebrane pieniądze powinny
prawie w całości pokryd różnicę jaką SPK ma do zapłacenia za czynsz.
Jednocześnie przypominamy i apelujemy o zapłacenie składek na Stowarzyszenie oraz Radę Rodziców. Kwoty o których mowa to:
35 euro od rodziny na Stowarzyszenie oraz 25 euro od ucznia na komitet rodzicielski. Składki te pomagają w prowadzeniu w szkole
wszelkich akcji uatrakcyjniających uczniom naukę, takich jak: prowadzenie zajęd dodatkowych, zakup i przygotowanie upominków
dla uczniów na m.in. Mikołajki czy Tłusty Czwartek, dotowanie wycieczek szkolnych oraz na przygotowanie festynu szkolnego.
W obecnej sytuacji opłacenie tych składek jest szkole bardzo potrzebne.

2. Umożliwid rodzicom płatności w formie elektronicznej. W szczególności za czynsz oraz wszelkie inne opłaty szkolne
(komitet rodzicielski, stowarzyszenie, zajęcia z matematyki, taoca itd.).
Płatność składki na komitet rodzicielski - konto Rady Rodziców - PARENTS ASSOCIATION OF POLISH SCHOOL
National Sort Code: 93-52-47 Account No: 51306066
IBAN: IE72 AIBK 9352 47 5130 6066, BIC: AIBKIE2D
Cel
skł. na komitet rodzicielski 25€ od dziecka

Tytuł przelewu
Nazwisko imię ucznia, klasa - komitet

Przykład
Malinowska Julia kl. 5a - komitet

Płatność składek na stowarzyszenie - konto stowarzyszenia POLONIJNA ORGANIZACJA OŚWIATOWA
National Sort Code: 93-01-48 Account No: 18717034
IBAN: IE63 AIBK 93014818717034
Cel
Tytuł przelewu
Przykład
czynsz 10 € od rodziny
Nazwisko imię ucznia, klasa - czynsz
Malinowska Julia kl. 5a - czynsz
składka na stowarzyszenie 35€ od rodziny Nazwisko imię ucznia, klasa - stow
Malinowska Julia kl. 5a - stow
opłata za matematykę 60€
Nazwisko imię ucznia, klasa - mat
Malinowska Julia kl. 5a - mat
opłata za taniec 60 €
Nazwisko imię ucznia, klasa - taniec
Malinowska Julia kl. 5a - taniec
opłata za kilka celów np.
Nazwisko imię ucznia, klasa - czynsz, mat Malinowska Julia kl. 5a - czynsz, mat, ...

3. Zorganizowad dodatkowe działania mające na celu zebranie dodatkowych środków finansowych.
Kiermasze szkolne: Najbliższa tego typu akcja odbędzie się 2 i 3 grudnia, kiedy to przewidywany jest kiermasz
świąteczny. Będzie można zakupid kartki i ozdoby świąteczne wykonane przez naszych uczniów oraz specjalne
wielostronicowe kalendarze szkolne ze zdjęciami klasowymi (format A3). Zachęcamy do uczestnictwa.
3 i 4 marca 2018 przewidujemy zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego.
Akcje celowe: Przeprowadzenie wśród rodziców zbiórki nieużywanej odzieży i oddanie jej do punktu skupu. Promocja
akcji na terenie całego regionu Limerick / Munster. Termin - styczeo / luty 2018.
Zgłoszenie udziału szkoły w akcji pakowania zakupów w supermarkecie. Poinformujemy Paostwa o terminie realizacji
z prośbą o wzięcie udziału. Liczbę rodziców niezbędnych do zrealizowania projektu szacujemy na około 20 rodziców.
Inne propozycje to: wystawienie puszek w polskich sklepach, otwarcie sklepiku szkolnego, zorganizowanie fashion show.
Dziękujemy za Paostwa zaangażowanie i wkład w życie szkolne SPK Limerick.
Rada Rodziców, stowarzyszenie oraz kierownik i grono pedagogiczne szkoły.

