
Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2020/2021 

 

Rada Rodziców przyjęła budżet szkoły na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 15.240,97 zł  
(stan na dzień 31.07.2020 r.) Konto bankowe 15.227,61 zł, gotówka 13,36 zł  

 

Do kasy Rady Rodziców w całym roku szkolnym wpłynęło: 

1. wpływy ze składek rodziców na Komitet Rodzicielski  – 20.755,00 zł 

2. wpłata na mural – 9.732,00 zł 

3. wpłaty na konkurs DELTA z języka angielskiego – 150,00 zł 

4. Zedlewska Beata podwójna wpłata – 50,00 zł 

5. Podwójna wpłata 2*100 zł Ngueyen Phuc kl. II B, Cam Tu kl. VII A – 100,00 zł 

6. Prowizja od zdjęć – 902,00 

Razem wpłaty 31.689,00 zł 

 

Rada Rodziców sfinansowała w minionym roku szkolnym takie działania jak: 

1. ślubowanie I klas – 600,00 zł 

2. pączki na tłusty czwartek – 496,23 zł 

3. konkurs Mikołaj Przyjaciel – 396,40 zł  

4. Dzień Dziecka (lizaki + nagrody) – 539,60 zł 

5. dofinansowania na konkursy i imprezy szkolne, w tym: – 700,00 zł 

- Na organizację etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego – 250,00 zł 

- Dofinansowanie kosztów transportu na turniej sportowy – 200,00 zł 

- Dofinansowanie do kosztów wyjazdu na konkurs do Krakowa dla uczennicy – 250,00 zł 

6. zwrot dla klas na nagrody roczne – 10.784,00 zł  

7. nagrody dla laureatów i finalistów konkursów kuratorskich – 700,00 zł 

8. nagrody za pracę na rzecz samorządu uczniowskiego – 200,00 zł  

9. nagrody dla Kółka Teatralnego SP6 – 150,00 zł 

10. prowizja bankowa za przelewy – 15,49 zł 

11. Wypłata wynagrodzenia za dzieło: Wykonanie projektu muralu – 1.170,00 zł 

12. Faktura za antyramy – 62,91 zł 

13. Zrzutka.pl założenie – 1,00 zł 

14. Materiały dydaktyczne na konkurs DELTA 15 osób – 142,50 zł 

15. Organizacja Dnia Nauczyciela – 300,00 zł 

16. Koszty administracyjne (segregator na dokumenty) – 7,19 zł 

17. Za wykonanie MURALU – 9.290,00 zł 

Razem wypłaty 25.555,32 zł 
 
Środki dla klas, które nie zostały wypłacone, a są należne: 913,00 zł 
 
Saldo konta Rady Rodziców na dzień 01.09.2021 r. – 21.374,65 zł 

Konto bankowe 21.371,78 zł 
Gotówka 2,87 zł 

 
Saldo konta Rady Rodziców do dyspozycji na dzień 01.09.2021 r. – 20.461,65 zł 
 
 
 
 
Sporządziła  
Małgorzata Szymańska – skarbnik RR 
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