
Kleszczewo, 13 wrzesień 2016r.

Szanowni Państwo,

Corocznie  w  trybie  głosowania  z  grona  przedstawicieli  rad  klas/grup  przedszkolnych 
wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz 
oraz  Skarbnik.  Wybory  przeprowadza  się  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  w  każdym  roku 
szkolnym i tak w roku ubiegłym 2015/2016 zostałam wybrana na skarbnika Rady Rodziców.

Pragnę Państwu przedstawić rozliczenie finansowe za miniony rok szkolny 2015/2016.

Działalność finansowa stanowiła jedną z wielu sfer pracy Rady  Rodziców. Podobnie jak 
w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 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  10`745,65  zł  (co  oznacza,  że  na  fundusz  RR  wpłaciło  71%  ogółu 
uprawnionych)  dodatkowo konto  uzupełniliśmy dochodem z  zabawy karnawałowej  i  biesiady 
jesiennej w wysokości 13`469,11 zł.

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 poprzez 
uczestnictwo w organizowanych biesiadach i zabawach karnawałowych, a także przekazywaniu 
przez Was w rozliczeniach rocznych 1% podatku na naszą Szkołę.

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

Lp. DOCHODY Lp. ROZCHODY
1 Saldo z poprzedniego okresu 1 Zakup stolików i krzeseł do klas
2 2 Organizacja koncertów i przedstawień w Przedszkolu
3 Dochód z zabawy karnawałowej 3 Dofinansowanie baliku – Przedszkole 550,04
4 Dochód z biesiady jesiennej 4 Zakup szafek do sali 23
5 Dofinansowanie wymiany polsko - niemieckiej 5 Dofinansowanie koncertu edukacyjnego dla klas 1-3 270,00

6 5152,50 6 Zakup książek dla przedszkola 307,49

7 7 Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego

8 Przychody z kapitalizacji odsetek bankowych 1,04 8 Wymiana polsko-niemiecka 3980,08

9 9

10 10 Dofinansowanie Zielonej Szkoły Klasy I-III Szkoły Podstawowej 230,00
11 11 Dywidendy dla klas

12 12 600,00

13 13 Opłaty i prowizje bankowe 91,21
14 14 Opłaty pocztowe 21,43
15 15

RAZEM RAZEM

DOCHODY
ROZCHODY

SALDO

9 666,14 2 211,00
Wpłaty rodziców (- 1,73%) 10 745,65 4 280,00

9 978,17
3 490,94 3 500,00
3 280,00

Wpłaty celowe na organizacje koncertów i 
przedstawień w Przedszkolu
Wpłaty celowe od sponsorów na organizację Zielonej 
Szkoły dla Klasy III GIM. 1 350,00 1 359,96

Wypłata dofinansowania celowego - Zielona Szkoła Klasy III 
GIM. 1 350,00

1 881,00
Dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej w roku szkolnym 
2016/2017

43 664,44 20 632,21

43 664,44 zł
20 632,21 zł
23 032,23 zł


