Rozliczenie funduszu Rady
Rodziców 2016/2017 r.
saldo początkowe + 3 530,45 zł
wpłata RR
przedszkole
+ 3 200,00 zł
wpłata RR
podstawówka
+ 6 145,00 zł
wpłata RR
gimnazjum
+ 4 140,00 zł
darowizna
(z ubezpieczenia) + 3 182,30 zł
odsetki bankowe
+ 36,64 zł koszty bankowe
wydatki za rok
wpłaty inne
+ 10,00 zł szkolny 2016/2017
razem przychody
20 244,39 zł razem wydatki

- 34,99 zł
- 17 813,66 zł
- 17 848,65 zł

Saldo końcowe: 2 395,74 zł (na koniec roku szkolnego 2016/2017)
Rozliczenie szczegółowe:
1. Wyposażenie apteczki- 1268 zł.
2. Pasowanie – 72,54 zł.
3. Kwiaty (obchody 40-lecia szkoły)- 150 zł.
4. Zakup komputera i ekranu do przedszkola- 3553,26 zł.
5. Zakup ławek do szkoły – 1700 zł.
6. Opłacenie noclegu dla harcerzy (Światełko Betlejemskie)- 400 zł.
7. Choinka w szkole – 600 zł.
8. Choinka w przedszkolu – 600 zł.
9. Opłata konkursu Kangur 2017 – 292,50 zł.
10. Przywóz jabłek – 150 zł.
11. Dzień Dziecka (przedszkole, szkoła podst., gimnazjum) – 1600 zł.
12. Autokar (przedszkole) – 810 zł.
13. Książki na nagrody na koniec roku – 3570,42 zł.
14. Nagrody na koniec roku – 2746,94 zł.
15. DJ na bal na zakończenie gimnazjum – 300 zł.

Rada Rodziców pragnie serdecznie Państwu podziękować za współpracę oraz za
dokonywanie wpłat i przekazywanie darowizn na rzecz Rady Rodziców, a co za tym idzie na rzecz
naszej szkoły i naszych dzieci.
Doceniamy każdą wpłatę, która wpłynęła na konto Rady Rodziców. Jest to dowód na to, że jako
mała społeczność potrafimy solidaryzować się dla dobra naszych dzieci.
Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem.
Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę. Chciałabym również dodać, że
jeżeli problemem jest wpłata kwoty jednorazowo, można dokonywać wpłaty w ratach.
W roku szkolnym 2016/2017 dzięki Państwa wpłatom mogliśmy zakupić min.:
komputer z ekranem do przedszkola,
ławki na korytarz,
wyposażenie apteczki szkolnej

opłacaliśmy animatorów na zabawy choinkowe w szkole i przedszkolu oraz na dzień dziecka

Pozwolę sobie jeszcze podziękować wszystkim, którzy ubezpieczają dzieci w naszej szkole. Dzięki
temu firma ubezpieczająca przekazuje na Radę Rodziców darowiznę. Jest to znaczna kwota, dzięki
której możemy jeszcze korzystniej działać na rzecz naszych pociech.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dokonywanie wpłat i współpracę oraz zachęcam w imieniu Rady
do wspierania naszych dzieci. Pragnę zaznaczyć, że pieniądze są wydatkowane wyłącznie na
potrzeby szkolne naszych uczniów.
Działając wspólnie możemy więcej dobrego zrobić dla naszych dzieci.

Rada Rodziców

