
 
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 2020/2021 oraz rozliczenie wydatków. 

 

INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH  

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W 

ZBROSŁAWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

ZA OKRES 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. 
 

Opracowała: K. Korab, w dniu 01.09.2021 r. 

 

 

 

WPŁYWY 

Stan konta Rady Rodziców na dzień 01.09.2020 r. 
Z czego kwota 8 353,00 zł dot. wpłat na Zieloną Szkołę 11 649,55 zł 

Fundusze zebrane na balu  5 348,00 zł 

Dopłata do szafek – wpłaty rodziców (09.09.2020 r.) 450,00 zł 

Wpłaty rodziców (09.09.2020 r. – 31.08.2021 r.) – rachunek bankowy 3 710,00 zł 

RAZEM WPŁYWY:  21 157,55 zł 

WYDATKI 

Zakup szafek szkolnych 9 041,00 zł 

Zakup pączków – tłusty czwartek /165 szt./ 330,00 zł 

Zakup piłek, obręczy, skakanek 294,86 zł 

Zakup słodyczy na dzień dziecka  270,55 zł 

Zakup upominków dla samorządu szkolnego /13 szt. piłeczek/ 180,70 zł 

Zakup książek 116,84 zł 

Zakup słodyczy do kosza upominkowego + celofan 194,09 zł 

Zakup pieczątki „Rada Rodziców” 65,47 zł 

Zakup książek 1 875,00 zł 

Opłaty bankowe /prowizje od 01.10.2020r. do 31.08.2021r./ 86,34 zł 

RAZEM WYDATKI: 12 454,85 zł 
Zwrot wpłat – Zielona Szkoła /18.06.2021r., 06.07.2021r./ 4 062,00 zł 
Stan konta Rady Rodziców na dzień 31.08.2021 r. 4 640,70 zł 

Środki do dyspozycji RR (bez środków „Zielona 
Szkoła”), stan na dzień 31.08.2021r. 349,70 zł  

Środki „Zielona Szkoła” 4 291,00 zł 
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W poprzednim roku szkolnym Rada Rodziców skupiła się na następujących tematach: 

1. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Rodziców umożliwiające spotkania online, 

podejmowanie uchwał online oraz zgłaszanie istotnych punktów do budżetu rocznego 

szkoły. 

2. Wskazanie na wprowadzenie ciekawych oznaczeń w szkole takich jak: tabliczka mnożenia 

na schodach, kąty matematyczne, słówka z języka angielskiego czy niemieckiego itp. 

3. Podjęcie współpracy z Fundacją im. A. Piecucha w celu umożliwienia Rodzicom, 

podmiotom gospodarczym przekazywania 1% podatku na rzecz Szkoły 

 

 
 

4. Pomoc psychologiczna dla dzieci w trakcie pandemii i nauki zdalnej 

5. Aktywna pomoc rodziców  w składanie szafek do szatni klas I-III. 

6. Zainicjowanie wprowadzenia do toalet damskich Różowej skrzyneczki, w ramach 

przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu. 

 

7. Zmiana rachunku bankowego RR z Banku Spółdzielczego na konto PKO BP, co umożliwia 

dostęp do środków RR online, pełną bankowość elektroniczną, znaczne obniżenie kosztów 

utrzymania i prowadzenia rachunku bankowego RR 

8. Aktywny udział we wprowadzeniu kont SKO dla uczniów - w nowym roku szkolnym 

stosowna informacja dla wszystkich uczniów będzie przekazana 

9. Udział w Komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w dniu 11 sierpnia 2021r. 
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Niestety pandemia i nauka zdalna uniemożliwiły zwiększenie aktywności RR w szkole, w tym 

m.in.: organizacji balu karnawałowego dla Rodziców; rodzinnej wycieczki rowerowej, kiermaszu 

książek itp. aktywności na terenie szkoły. 

Wyrażamy nadzieję, iż w nowym roku szkolnym dzieci będą regularnie uczęszczały do 

Szkoły, nauka wróci do normalności i działania RR będziemy mogli skuteczniej realizować. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Klaudia Antonik-Kłopot 
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