
 
Podsumowanie pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im T. Kościuszki w Zbrosławicach 

 
kontakt email: radarodz@o2.pl 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, obecnie pełniąca obowiązki Rada Rodziców 

przedstawia rozliczenie z wykonanych prac w roku szkolnym 2019/2020 oraz rozliczenie wydatków. 

INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH  

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W 

ZBROSŁAWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

ZA OKRES 01.09.2019 r. – 08.09.2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPŁYWY 

Stan konta Rady Rodziców na dzień 01.09.2019 r. 517,97 zł 

Wpłaty rodziców (01.09.2019 r. - 19.06.2020 r.) gotówka 3 839,00  zł 

Wpłaty rodziców (01.09.2019 r. – 19.06.2020 r.) – rachunek 
bankowy 2 865,00 zł 

Wpłata gotówka Przew. RR 2018/2019 - 15.11.2019 r. 210,00 zł 

Wpłaty rodziców (01.09.2019 r. – 19.06.2020 r.) – Zielona Szkoła 8 353,00 zł 

Wpłata gotówki z Balu Karnawałowego (04.09.2020 r.) 5 348,00 zł 

Dopłaty do szafek (08.09.2020 r.) 450,00 zł 

RAZEM WPŁYWY:  21 582,97 zł 

WYDATKI 

Organizacja konkursu recytatorskiego dla klas I-III (Pani B. 
Antoszczyk) 300,00 zł 

Opłaty pocztowe za wysyłkę kartek w ramach innowacyjnych 
projektów z języka angielskiego wewnątrz platformy eTwinning 
(Pani A. Potysz) 200,00 zł 

Składka członkowska – Szkolny Związek Sportowy (Pani M. 
Teklak) 100,00 zł 

Zakup czekoladowych Mikołajów w ramach szkolnych mikołajek 
organizowanych przez Szkolny Samorząd Uczniowski 449,50 zł 

Prowizje bankowe (01.09.2019 r. – 08.09.2020 r.) 100,74 zł 

Usługa prowadzenia balu karnawałowego dla klas I-III 
organizowany przez Szkolny Samorząd Uczniowski 400,00 zł 

Zakup soczków na bal karnawałowy dla klas I-III (113 szt.) 145,77 zł 

Zakup pączków (297 szt.) – Tłusty Czwartek 460,35 zł 

Zakup książek  2 000,80 zł 

Zakup szafek (Zobowiązanie: sierpień 2020 r.) 9 041,00 zł 

RAZEM WYDATKI: 13 198,16 zł 

Stan konta Rady Rodziców na dzień 08.09.2020 r. 8 384,81 
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Rada Rodziców współuczestniczyła w tworzeniu nowego Regulaminu Oceniania 

zachowania, który opracowywany był przez zespół składający się z przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Zgodnie z planami zrealizowaliśmy wspaniały bal karnawałowy dla rodziców, a dzięki zebranym 

środkom oraz dofinansowaniu Szkoły w wysokości 1 324,52 zł zakupiliśmy 48 szt. szafek dla dzieci. 

Szafki już znalazły się w szkole, umieszczone zostały na parterze, w korytarzu głównym 

prowadzących do Sali gimnastycznej, poniżej zdjęcia: 
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Szkoła wyznaczy klasy, które w tym roku będą mogły szczęśliwe korzystać z nowych szafek. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom za przekazane środki. 

Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak wyrażamy nadzieje, 

iż kolejne tak skuteczne działania Rady odniosą pozytywny skutek, co będzie bardziej widoczne 

w naszej szkole i bezpośrednio odczują to uczniowie naszej szkoły. 

W przypadku dodatkowych pytań bądź uwag prosimy o kontakt z Radą Rodziców poprzez 

wybranego przedstawiciela klasy bądź indywidualnie na adres email RR: radarodz@o2.pl. 

 

 

Z poważaniem, 

Rada Rodziców przy SP w Zbrosławicach 

mailto:radarodz@o2.pl

