
Drodzy Rodzice 
 
Jest to drugi rok działalności naszej szkoły jak i Rady Rodziców na wstępie chciałam bardzo 
serdecznie podziękować rodzicom ,  którzy z nami współpracowali a szczególnie tym, którzy 
wpłacili składki na Radę Rodziców, dzięki tym wpłatom mogliśmy kupić kilka rzeczy dla 
naszych pociech.  
 
Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować i oczywiście prosimy o wsparcie finansowe 
jak i rzeczowe naszej szkoły. Mamy dużo pomysłów, aby nasza szkoła była dla naszych dzieci 
fajnym miejscem nie tylko nauki, ale też do zabawy. Nasze dzieci często więcej czasu spędzają 
w murach szkoły niż w domu, Dlatego chcemy naszą szkołę ożywić.  
 
Mimo naszych starań, nie udało nam się zrealizować wszystkich planów, m. in.: 
- kącik ekologiczny, 
- pomoce do świetlicy, 
- naklejki na podłogę – gry 
 
Mam nadzieję, że dostrzegacie Państwo te zmiany już widoczne w naszej szkole i będziecie 
nas dalej wspierać w naszych działaniach.  
 
W związku z tym przekazuję sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2019/2020. 
 
Tabela wpłat na poszczególne klasy ( dołączona za zgodą rodziców będących wczoraj na 
zebraniu) – klasy w roku szkolnym 2019/2020 

KLASA 
ILOŚĆ 
DZIECI 

ILOŚĆ 
WPŁAT  % 

I A 19 13  68,42  

I B 19 11  57,86  

I C 14 2  14,29 

I D 14 3  21,43 

II D 24 7  29,17 

II E 23 9  39,13 

V A 17 10  58,82 

V B 23 8  34,78 

V E 21 4  19,05 

V F 18 4  22,22 

V G 18 7  38,89 

VI A 23 13  56,52 

VI B 21 7  33,33 

VI C 23 8  34,78 

VII A 21 7         33,33 

VIII C 25 3  12,00 

VIII D 24 3  12,50 

RAZEM 347 95  34,29 

 



     

 
Kilku rodziców dokonało na rzecz Rady Rodziców większe lub podwójne wpłaty za co bardzo 
dziękujemy.  
 
Ogólnie wszystkich wpływów na konto Rady Rodziców uzbieraliśmy kwotę  8 900,00 
(słownie: osiem tysięcy dziewięć set zł). 
 
Szkoła Podstawowa nr 17 we wrześniu przekazała nam 1000,00 zł na tzw. „początek”.  
 
 
Wydatki: 

1.  Egzaminy próbne klas 8 – kwota 432,00 (słownie: czterysta trzydzieści dwa zł). 
2. Mikołajki – kwota 329,39 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć zł 39/100). 
3. Zakup naklejek do szkoły – kwota 1 107,29 (słownie: jeden tysiąc sto siedem zł 

29/100). 
4. Zakupiono bony na bal szkolny 
- Multibiuro – kwota 280,00 (dwieście osiemdziesiąt zł 00/100), 
- Szczoteczki elektryczne – kwota 199,98 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł 

98/100), 
- Obsługa DJ – kwota 1000,00 (słownie: jeden tysiąc zł), 
5. Na prośbę Pani Dyrektor i organizatorów imprez szkolnych zakupiliśmy maszynę do 

popcornu i do gorącej czekolady ( koszty wynajmu tych urządzeń przekraczały zakup 
nowych na jedną imprezę koszt maszyny do wynajęcia ok 400,000 
- Maszyna do popcornu - kwota 699,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

zł 00/100), 
- Fontanna do czekolady – kwota 259,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł 

00/100) 
6. Nagrody na konkurs klas I-III: 

- Multibiuro – kwota 112,84 (słownie: sto dwanaście zł 84/100), 
- Książki – kwota 62,46 (słownie: sześćdziesiąt dwa zł 46/100), 

 
7. Wpłynęło do Rady Rodziców pismo z prośbą o dofinansowanie za obiady w związku z 

bardzo trudną sytuacją finansową naszego ucznia – kwota 162,67 (słownie: sto 
sześćdziesiąt dwa 67/100 zł). 

8. Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego: 
- Nagrody dla sportowców – kwota 500,00 (słownie: pięćset zł 00/100), 
- Czekolady dla najmłodszych – kwota 302,84 (słownie: trzysta dwa zł 84/100), 
- Upominek dla dyrekcji – kwota 140,00 (słownie: sto czterdzieści zł 00/100), 
- Książki – kwota 1850,00 (kwota: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt zł 00/100) 
 
 

Ogółem wszystkich wydatków wraz z opłatami bankowymi było 7512,55 (słownie: siedem 
tysięcy pięćset dwanaście zł 55/100). 
 
 
Rodzice ! – liczymy na Was Pamiętajcie, że jesteście częścią naszej szkoły, a razem możemy 
dużo zdziałać dla naszych dzieci. 
 
 
      Pozdrawiamy i zachęcamy do współpracy  
        Rada Rodziców SP 4 
 

 


