
 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

 W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców do dyspozycji miała  środki w wysokości 
 41 751,48 zł.  W skład tej kwoty wchodzą środki z dobrowolnych wpłat 32 250,00 zł, oszczędności z 
 roku szkolnego 2020/2021  8 818,18 zł oraz wpłata Samorządu ( środki zebrane na kiermaszu z 
 okazji Dnia Dziecka)  683,30 zł. 

 Zgromadzone środki z RR po zaakceptowaniu większością głosów członków Prezydium Rady 
 Rodziców przeznaczone zostały na : 

 -  nagrody klasowe  7 800,00 zł. 
 -  apteczki  2 555,33 zł. 
 -  ławy  3 755,49 zł. 
 -  Dzień Dziecka  1 957,88 zł. 
 -  torby eko dla uczniów z Ukrainy  402,88 zł. 
 -  kwiaty na zakończenie roku kl 8  888,00 zł. 
 -  prenumeraty  389,00 zł. 
 -  koszty Rady (opłaty bankowe, księgowe, druki, pieczątki) 

 2 163,69 zł. 
 -  kosze  513,60 zł. 
 -  Mikołajki  2 815,20 zł. 
 -  zielona szkoła  1 300,00 zł. 
 -  nagrody dla najlepszych czytelników  700,00 zł. 
 -  dopłata do ksero  1 213,81 zł. 

 Wnioski na organizację konkursów: nagrody, puchary, dyplomy dla zwycięzców :  6 838,18 zł 
 Nagrody sponsorowane ze składek RR w konkursach : bal karnawałowy, eko tasia, dla najlepszych 
 pływaków, konkurs ekologiczny, komers, plakat eko, gimnastyka korekcyjna, promocja LO, ja i mój 
 pluszowy miś, mistrz praktycznych obliczeń klasy 4-8, konkurs recytatorski, Boże Narodzenie, 
 łamigłówki mądrej główki, jasełka, transport uczniów oraz wiele innych. 

 Na konto Rady Rodziców wpłynęły również środki na ksero w wysokości :  7 060,00 zł  . które 
 zostały w pełni wykorzystane na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania i drukowania 
 materiałów dla uczniów. 

 Przez  konto Rady Rodziców przepływają również środki na  świetlicę, fluoryzację, mundurki, 
 egzaminy próbne :  6 088,50 zł.  , które zostały w pełni rozdysponowane na pokrycie opłat 
 związanych z ich przeznaczeniem. 

 W zeszłym roku szkolnym przez konto bankowe Rady Rodziców przeszły środki finansowe w 
 wysokości  54 899,98 zł.  które zostały zaksięgowane i rozdysponowane zgodnie ze 
 sprawozdaniem. 

 Stan kasy na dzień 1.09.2022 r.      8 458,42 zł. 

 Za wszystkie wpłaty te większe i mniejsze serdecznie dziękujemy. 


