SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY RIDZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH
im. Bł. Ks. Józefa Stanka
W roku szkolnym 2019 / 2020 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała
następujące przedsięwzięcia:




















Pasowanie na ucznia
Upominki w konkursie „Mój Robot”
Dyplomu dla przedszkolaków
Dzień Edukacji Narodowej
Msza Św. za zmarłego rodzica ucznia
Zabawa Andrzejkowa
Upominek dla Mikołaja
Nagrody w konkursie plastycznym
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa karnawałowa
Wodzirej zabawy karnawałowej
Msza Św. za J. Byczyk oraz wiązanka pogrzebowa
Tłusty czwartek
Zakup książek
Dyplomy
Upominki dla uczniów Pocztu Sztandarowego
Bon dla najlepszej uczennicy w szkole
Okładki i Tablo dla kl. VIII
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

195,80 zł
285,50 zł
69,08 zł
330,78 zł
50,00 zł
469,00 zł
60,66 zł
88,00 zł
413,63 zł
427,58 zł
500,00 zł
160,00 zł
350,00 zł
1 492,81 zł
112,10 zł
281,20 zł
100,00 zł
245,30 zł
612,60 zł

Rada Rodziców ma nadzieję, że wsparcie finansowe działalności szkoły w roku
2019/2020 przyniosło wymierne efekty.

W roku szkolnym 2019/2020 składka roczna na Radę Rodziców wynosiła 50,00 zł i
była dobrowolna. Dlatego zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów
szkoły podstawowej o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozumienie i
szeroką współpracę. Nieustannie prosiliśmy za pośrednictwem Wychowawców Klas i
zachęcaliśmy Państwa do uiszczenia składek. Dziś mówimy DZIĘKUJEMY, bo w
minionym roku szkolnym kasa Rady Rodziców zasilona został przez wpłaty rodziców w
łącznej kwocie 10 800,00 zł (w tym 216 uczniów wpłaciło składkę w pełnej wysokości).
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą
prawa i na tyle wszechstronny by pieniądze trafiły do jak największej grupy uczniów.
Potrzeby szkoły są ogromne.
Pomagajmy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice bądźmy obecni w szkole w której
nasze pociech spędzają tak dużo czasu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020:
Stan środków pieniężnych przeniesionych z roku szkolnego 2019/2020:
470,83 zł
Stan środków finansowych na dzień 01.09.2019r.
470,83 zł
Przychody
10 800,00 zł (komitet)
20,00 zł (za skrzypce)

Wydatki

Saldo

470,83 zł (z przeniesienia)

6 244,04 zł

5 046,79 zł

RAZEM
11 290,83 zł
Stan środków na
1.09.2019r.

Przychody w roku
szkolnym 2019/2020

Wydatki w roku
szkolnym 2019/2020

Saldo na dzień
01.09.2020

470,83 zł

10 820,00 zł

6 244,04 zł

5 046,79 zł

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice
W imieniu ustępującej Rady Rodziców pragniemy gorąco podziękować Panu
Dyrektorowi Mariuszowi Wojtas za owocną współpracę w minionym roku szkolnym
2019/2020.
Dziękujemy za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za
zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi, bo któż lepiej zna potrzeby Szkoły,
jak nie jej Szef.
Ciepłe słowa podziękowania przekazujemy pod adresem tych rodziców, którzy
zakończyli swoją pracę w Radzie Rodziców. Dziękuję za wspólne działanie, za szukanie
tego co łączy – nie dzieli.
Z serca płynące słowa kierujemy do Wszystkich Rodziców dziękując za wsparcie i
poświęcony czas, przede wszystkim za pomoc finansową, bez której nie
zrealizowalibyśmy tylu zadań, za zgłaszane propozycje, za dyskusję, za gotowość
służenia fachową radą.
Dziękujemy również pracownikom Szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej
pomocy.
Skarbnik Rady Rodziców
Jolanta Kałafut

Przewodnicząca Rady Rodziców
Marzena Sowa

Zastępca Przewodniczącej RR
Helena Stanek

Notatka do sprawozdania z roku szkolnego 2019/2020
We wrześniu 2020 roku wpłynęła składka za komitet za roku szkolny 2019/2020
od jednego ucznia z kl. VI A w wysokości – 50 zł
Środki te zostaną uwzględnione w roku szkolnym bieżącym tj. 2020/2021
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Podpis

