
Kleszczewo, 9 wrzesień 2019r.

Szanowni Państwo,

W dniu 10 września 2018r. w trybie głosowania z grona przedstawicieli rad klas/grup
przedszkolnych zostały wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców w składzie:
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Skarbnik. Wybory przeprowadzono na
pierwszym zebraniu rodziców i tak w roku szkolnym 2017/2018 zostałam wybrana na skarbnika
Rady Rodziców.

Pragnę Państwu przedstawić rozliczenie finansowe za miniony rok szkolny 2018/2019.

Działalność finansowa stanowiła jedną z wielu sfer pracy Rady Rodziców. Podobnie jak
w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019  wynosiła
30 zł, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej rodziny.

Dlatego zwracaliśmy się i zwracamy nadal z apelem do wszystkich rodziców/opiekunów
uczniów naszej Szkoły o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji, licząc na zrozumienie i szeroką
współpracę.  Nieustannie  prosiliśmy  za  pośrednictwem  Wychowawców  Klas  i  zachęcaliśmy
Państwa do uiszczania składek.

Dziś mówię dziękuję, bo w minionym roku szkolnym konto Rady zasilone zostało przez
wpłaty  rodziców  kwotą  12`575,00  zł  (co  oznacza,  że  na  fundusz  RR  wpłaciło  79%  ogółu
uprawnionych) dodatkowo konto uzupełniliśmy dochodem z zabawy karnawałowej w wysokości
7`320,99 zł.

Doświadczenia  pokazują,  że  działania  Rady  są  ważne  dla  funkcjonowania  szkoły,
przynoszą  korzyść  dzieciom  uczącym  się  w  tej  szkole  i  stanowią  wsparcie  dla  Dyrekcji,
nauczycieli i personelu Szkoły. Forum Rady jest platformą do dyskusji o problemach szkolnych
i sposobach ich rozwiązania, jak również o inicjatywach, ciekawych pomysłach, pożytecznych
z punktu widzenia szkoły i uczniów. Dziękuję Państwu za wspólne działanie, za szukanie tego
co łączy - nie dzieli. Bez Waszej pracy i wielkiego zaangażowania nie udałoby nam się tak wiele.
Nasz Piknik POWITANIE JESIENI po raz kolejny pokazał, że potrafimy stawiać sobie cele oraz
je realizować, jako niewielka społeczność szkolna pobiliśmy rekord solidarności i bycia ze sobą
(za Państwa pracę, hojność, zaufanie – kłaniamy się w pas).

Lp. DOCHODY Lp. ROZCHODY

1 Środki pieniężne, które zostały z poprzedniego okresu 2017/2018 1 Sfinansowanie zakupu szafek dla uczniów (korytarze)
2 Wpłaty rodziców na RR 2 Organizacja koncertów, przedstawień i warsztatów w Przedszkolu
3 Dochód z zabawy karnawałowej 3 Dofinansowanie baliku w Przedszkolu i klasach 1-3 500,04
4 Pozyskane dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej 4 Doposażenie stołówki – zakup szklanek 398,20

5 9440,10 5 Dofinansowanie zielonej szkoły klas 1-3 400,00

6 Dochód ze sprzedaży makulatury 165,00 6 Sfinansowanie zakupu sztandaru oraz gabloty dla sztandaru
7 Przychody z kapitalizacji odsetek bankowych 2,55 7 Sfinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego
8 8 Wymiana polsko-niemiecka
9 9 Wypłacone należne dywidendy dla klas
10 10 Dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej w roku szkolnym 2018/2019
11 11 Dofinansowanie wynajmu urządzenia sportowo-rekreacyjnego dla Przedszkolaków 500,00
12 12 Opłaty i prowizje bankowe 82,50

RAZEM RAZEM

Stan konta na 01.09.2018

DOCHODY

ROZCHODY

SALDO

33 635,55 8 494,38
12 575,00 8 394,00

7 320,99
5 800,00

Wpłaty celowe na organizacje koncertów, przedstawień i warsztatów w 
Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej w klasach 1-3

7 450,00
2 350,00
4 664,97
3 256,50
1 000,00

35 303,64 37 490,59

33 635,55 zł

35 303,64 zł

37 490,59 zł

31 448,60 zł



Dziękuję za każdą formę współpracy i poświęcony czas, a przede wszystkim za pomoc
finansową, bez której nie zrealizowalibyśmy tylu zadań, za zgłaszane propozycje, za dyskusje,
za gotowość służenia fachową radą.

To dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą
szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania
składek na fundusz Rady Rodziców oraz branie czynnego udziału w naszej działalności. Bardzo
ważna  jest  postawa  i  działania  reprezentantów  Rad  Klasowych,  którzy  stanowią  łącznik
pomiędzy  Dyrekcją  i  Radą  Rodziców  a  rodzicami  uczniów,  poprzez  uczestnictwo  i  bieżące
przekazywanie  informacji  z  zebrań,  komunikatów,  sygnalizowanie  problemów,  pomysłów
identyfikowanych na poziomie klas.

Jednocześnie  pragnę poinformować,  iż  Rada Rodziców,  po  zapoznaniu się  z  sytuacją
w innych szkołach, podjęła decyzję o zwiększeniu składki. W nowym roku szkolnym 2019/2020
kwota  będzie  deklarowana,  jednak  nie  mniej  niż  50,00  zł  za  dziecko.  Opłata  nie  była
podnoszona  przez  wiele  lat,  a  pomysłów  wraz  z  listą  potencjalnych  wydatków NA NASZE
POCIECHY jest ogrom. Liczymy na życzliwe przyjęcie tej informacji.

W  imieniu  ustępującej  Rady  Rodziców  pragnę  gorąco  podziękować  Dyrekcji,
Nauczycielom  oraz  Państwu  za  owocną  współpracę.  Również  serdecznie  dziękuję  moim
koleżankom  i  kolegom  z  Rady  Rodziców  na  współpracę,  za  obecność  na  zebraniach,
za cierpliwość oraz wielkie zaangażowanie

Wszystkie zgromadzone środki przeznaczone są na wspieranie różnego rodzaju akcji,
inicjatyw i działań organizowanych na rzecz naszych dzieci.




