
Strona 1 z 9 
 

Podsumowanie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020  
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Wstęp 

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnym w uwagi na nauczanie zdalne w II semestrze (brak dzieci w 

szkole).  

Między innymi dzięki wzmożonej akcji zbierania składek pod koniec roku szkolnego (trudna sytuacja szkoły 

i planowane zwiększone zakupy nagród za wyniki dla uczniów pod koniec roku nie przewidziane w 

budżecie RR) Rada Rodziców zebrała o 28,6% więcej środków niż w ubiegłym roku. Łączne wpływy ze 

składek to 9.369 zł. 

Po stronie wydatków do dnia 31.08 br. wykorzystano kwotę 5.857,98 zł (dodatkowo we wrześniu będą 

jeszcze zaległe płatności m.in. 681 zł za „frekwencję wpłat”). 

Najważniejszą pozycją w budżecie po stronie wydatków stanowi zakup książek i wyposażenia biblioteki. 

Udało się zrealizować aż 46% planu. Przeznaczono kwotę 3 248,40 zł na doposażenie półek bibliotecznych 

o najważniejsze pozycje książkowe.  

Z uwagi na brak uczniów w szkole nie zrealizowano wszystkich rokrocznie dokonywanych na prośbę 

Samorządu Uczniowskiego zakupów tzw. upominków okazjonalnych. Wydatkowano jedynie 15% 

planowanych na ten cel środków. 

Podjęto również decyzję o rezygnacji ze statuetek za 100% frekwencję. Dzieci otrzymały nagrody 

książkowe. Wykorzystanie budżetu w tej pozycji to 50%. 

Na dofinansowania do konkursów i projektów wykorzystano 46% budżetu na ten cel. 

W celu sfinansowania części nagród książkowych zgodnie z otrzymanym wnioskiem od Dyrekcji Szkoły 

wykorzystano środki z budżetowanej rezerwy.  Wytypowane przez Szkołę zostały trzy klasy (Wychowawcy: 

p. Drozd, p. Pytlowany i p. Wolański). 

Poniżej liczbowe przedstawienie wykonania planu finansowego RR za rok 2019/2020. 

Nie odnotowano przekroczeń budżetu. 
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Plan finansowy RR na rok 2019/2020 

lp rodzaj wydatku kategoria planowane zrealizowane 

1 

kwiaty na początek roku/pasowanie 
pierwszoklasisty/dzień nauczyciela/zakończenie 
roku/inne okolicznościowe 

Organy Szkoły 
(koszty 
reprezentacji) 1 000,00 zł 550,00 zł 

2 upominki na Mikołajki/Tłusty Czwartek/Dzień Dziecka uczniowie 3 700,00 zł 554,55 zł 

3 Statuetka RR za najwyższą średnią i 100% frekwencję uczniowie  975,00 zł 488,29 zł 

4 koszty obsługi bankowej koszty finansowe 100,00 zł 5,50 zł 

5 dofinansowania do konkursów i projektów konkursy 1 200,00 zł 546,84 zł 

6 

dofinansowanie klasowe 20% od wpłaconych przez 
dany oddział środków; warunek min. zaangażowanie 
klasy na poz. 50% uczniowie 2 900,00 zł 681,00 zł 

7 

Statuetka/Nagroda Ambasadora SP 9 - za szczególne 
osiągnięcia uczniów z ósmych klas (opcjonalne w 
zależności od posiadanych środków) uczniowie 390,00 zł 0,00 zł 

8 książki do biblioteki uczniowie 4 800,00 zł 3 248,40 zł 

9 
pomoce do sal lekcyjnych specjalistycznych (np. 
geograficznej/historycznej itp.) uczniowie 1 000,00 zł 0,00 zł 

10 
dofinansowania w przypadku trudnej sytuacji 
materialnej 

pomoc 
materialna 1 500,00 zł 0,00 zł 

11 rezerwa  rezerwa 1 000,00 zł 464,40 zł 

  Suma   18 565,00 zł 6 538,98 zł 

  w tym na cele specjalne   2 500,00 zł 0,00 zł 

  Łączna kwota wydatków bez celów specjalnych   16 065,00 zł 6 538,98 zł 
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Szczegółowe rozliczenia na wszystkich kontach RR 

1. Konto podstawowe Rady Rodziców 

a. Saldo początkowe: 1.270,97 zł 

b. Saldo końcowe: 4 781,99 zł 

c. Wpływy: 9.369 zł (vs 7.285 zł w ubiegłym roku szkolnym) 

nazwa oddziału wpłaty w PLN ilość wpłat w szt. ilość uczniów w klasie 

I - A       1 090,00       19,00       23,00  

I - B         250,00         7,00       19,00  

I - C         615,00       12,00       24,00  

II - A         200,00         3,00       14,00  

II - B         440,00         9,00       27,00  

III - A         275,00         5,00       20,00  

III - B         440,00         8,00       24,00  

IV - A         450,00         9,00       15,00  

IV - B         775,00       12,00       23,00  

IV - C         150,00         3,00       14,00  

V - A         150,00         3,00       19,00  

V - B         200,00         5,00       16,00  

V - C         500,00         7,00       24,00  

V - D         300,00         5,00       25,00  

VI - A         540,00       11,00       23,00  

VI - B           40,00         1,00       15,00  

VI - C         100,00         2,00       16,00  

VI - D         200,00         4,00       15,00  

VII - A         320,00         7,00       21,00  

VII - B         475,00       10,00       19,00  

VII - C         710,00         9,00       20,00  

VIII - A         499,00         8,00       19,00  

VIII - B         650,00       10,00       27,00  

       9 369,00     169,00     462,00  

 

„frekwencja wpłat” = 36,6% 
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d. Wydatki: 5.857,98 zł (dodatkowo 681 zł nieuruchomionych jeszcze środków z konta za 

„frekwencję wpłat”) 

 

 

kategoria Opis transakcji Suma 

konkursy Dofinansowanie Konkursu: Język i Obraz -100,00 zł 
  zakup nagród na konkurs biblioteczny -260,00 zł 
  Zakup nagród na konkurs Życzliwek sp9 -186,84 zł 

konkursy Suma   -546,84 zł 

zakończenie roku - wsparcie 
szkoły 

zakup książek na nagrody na zakończenie roku p. 
Pytlowany -101,77 zł 

  
zakup książek na nagrody na zakończenie roku kl. 7C p. 
Wolański i 8A p. Drozd -362,63 zł 

zakończenie roku - wsparcie szkoły Suma -464,40 zł 

uczniowie (biblioteka) zakup książek do biblioteki -2 748,40 zł 
  zakup siedzisk i akcesoriów do biblioteki -500,00 zł 

uczniowie (biblioteka) 
Suma   -3 248,40 zł 

koszty finansowe Opłata za przelew -5,50 zł 

koszty finansowe Suma   -5,50 zł 

organy szkoły (koszty 
reprezentacji) kwiaty na zakończenie roku -310,00 zł 
  Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej -240,00 zł 

organy szkoły (koszty reprezentacji) Suma -550,00 zł 

uczniowie (statuetka) zakup statuetki Sowa -44,90 zł 
  zakup książek (zamiast statuetek) -443,39 zł 

uczniowie (statuetka) Suma   -488,29 zł 

uczniowie (samorząd 
uczniowski) Dofinansowanie dyskoteki szkolnej z okazji Mikołajek  -150,00 zł 
  zakup żelków na Mikołajki -404,55 zł 

uczniowie (samorząd uczniowski) Suma -554,55 zł 

Suma końcowa   -5 857,98 zł 
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2. Konto świetlicowe 

a. Saldo początkowe: 748,43 zł 

b. Saldo końcowe: 38,81 zł 

c. Wpływy: 2.265 zł 

i. Naliczenie odsetek: 25,41 zł 

ii. Wpłaty: 2.295 zł 

iii. Rozliczenia: 1 zł (zwrot zaliczki pobranej przez kierownika świetlicy) 

d. Wydatki: 3.031,03 zł 

Zakupiono m.in.: książki do świetlicy , materiały biurowe, upominki do konkursów świetlicowych 

Klocki Wader – duży tor samochodowy, 4 autka (109 zł),  

 

piłki do piłki nożnej w różnych rozmiarach firmy Adidas i Nike 8 szt. (łącznie 418,97 zł ),  

 
 

klocki konstrukcyjne Wafle 3500 el. (388zł),  

 

piłki gumowe do gry w zbijaka (5 szt x 34,99 

zł=174,95) 
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Lalki bobas winylowe (2 szt. x 115 zł) 

 
Farby plakatowe Bambino 12 kolorów (3 szt x 
15,29 zł) 

 
 
Papier ksero A4 4 kartony – 20 ryz (4x75,99 zł) 

 
 
Klej uniwersalny 1000 ml (2 x 16,38 zł) 

 

Klej Astra w sztyfcie 50 szt. x 2,63 zł 

 
 
Farby plakatowe 500 ml 12 kolorów 2x99,90 zł= 
199,80 zł 

 
Pentel Pastele olejne 50 kolorów 3x22,99 zł 

 
Gra Przebiegłe wielbłądy 1 szt x 155,15 zł 
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3. Konto celowe – pomoc materialna 

a. Saldo początkowe: 644,86 zł 

b. Saldo końcowe: 702,81 zł 

c. Wpływy: 

i. Wpłaty: 50 zł 

ii. Naliczenie odsetek: 7,95 zł 

d. Wydatki: 0 zł 

 

4. Konto celowe (wcześniej „sportowe”) 

a. Saldo początkowe: 299,45 zł 

b. Saldo końcowe: 203,97 zł 

c. Wpływy: 

i. Naliczenie odsetek: 4,02 zł 

ii. Przelew: 30 zł 

d. Wydatki: 

i. Opłata za przelew 0,50 zł 

ii. Przelew: 129 zł zakup książek do świetlicy  

5. Konto celowe 

a. Saldo początkowe: 1,03 zł 

b. Saldo końcowe: 1,03 zł 

c. Wpływy: 0 

d. Wydatki: 0 
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Plan Finansowy Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 
(przy założeniu posiadania niezbędnych środków finansowych) 

 

Plan finansowy RR na rok 2020/2021 

lp rodzaj wydatku kategoria planowane uwagi 

1 Koszty reprezentacji  
Koszty 
reprezentacji 

1 000,00 zł 

np. kwiaty na początek 
roku/pasowanie 
pierwszoklasisty/dzień 
nauczyciela/zakończenie 
roku/inne okolicznościowe 

2 Samorząd Uczniowski 
Samorząd 
uczniowski 

4 000,00 zł 

np. upominki okolicznościowe 
(Mikołajki, Tłusty Czwartek, 
Dzień Dziecka itp.) 
każdorazowo ok 2,5 zł na 
ucznia plus rezerwa; 

3 
Statuetka RR za najwyższą 
średnią  

nagrody  75,00 zł   

4 Nagroda RR  nagrody 200 zł 
(następca statuetek za 100% 
frekwencję)  

5 
Wsparcie fundowania nagród dla 
uczniów 

nagrody 500,00 zł 

Np. Statuetka/Nagroda 
Ambasadora SP 9 i inne na 
wniosek Dyrekcji Szkoły 
(opcjonalne w zależności od 
posiadanych środków) 

6 Wyposażenie biblioteki uczniowie 5 000,00 zł   

7 
pomoce do sal lekcyjnych 
specjalistycznych (np. 
geograficznej/historycznej itp.) 

uczniowie 2 000,00 zł   

8 
Upominki dla klasy za zebranie 
najwyższych składek na RR  

uczniowie 200 zł np. bilety do kina 

9 
dofinansowania do konkursów i 
projektów 

konkursy 1 200,00 zł   

10 Konkurs na logo Rady Rodziców konkursy 600 zł   

11 koszty obsługi bankowej koszty finansowe 100,00 zł   

12 
dofinansowania w przypadku 
trudnej sytuacji materialnej 

pomoc 
materialna 

1 500,00 zł   

  rezerwa  rezerwa 1 000,00 zł   

      17 375,00 zł   
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Przy założeniu zebrania składek na poziomie zbliżonym ro roku 2019/2020 orientacyjne wydatki Rady 

Rodziców planuje się na poniższym poziomie 

 

Plan finansowy (minimum) RR na rok 2020/2021 

lp rodzaj wydatku kategoria planowane uwagi 

1 Koszty reprezentacji  
Koszty 
reprezentacji 

650,00 zł 

np. kwiaty na początek 
roku/pasowanie 
pierwszoklasisty/dzień 
nauczyciela/zakończenie 
roku/inne 
okolicznościowe 

2 Samorząd Uczniowski 
Samorząd 
uczniowski 

4 000,00 zł 

np. upominki 
okolicznościowe 
(Mikołajki, Tłusty 
Czwartek, Dzień Dziecka 
itp.) każdorazowo ok 2,5 
zł na ucznia plus 
rezerwa; 

3 
Statuetka RR za najwyższą 
średnią  

nagrody  75,00 zł   

4 Nagroda RR  nagrody 100 zł 
(następca statuetek za 
100% frekwencję) 

5 
Wsparcie fundowania nagród dla 
uczniów 

nagrody 400,00 zł 

Np. Statuetka/Nagroda 
Ambasadora SP 9 i inne 
na wniosek Dyrekcji 
Szkoły (opcjonalne w 
zależności od 
posiadanych środków) 

6 Wyposażenie biblioteki uczniowie 2 000,00 zł   

7 
pomoce do sal lekcyjnych 
specjalistycznych (np. 
geograficznej/historycznej itp.) 

uczniowie 500,00 zł   

8 
Upominki dla klasy za zebranie 
najwyższych składek na RR  

uczniowie 200,00 zł np. bilety do kina 

9 
dofinansowania do konkursów i 
projektów 

konkursy 500,00 zł   

10 Konkurs na logo Rady Rodziców konkursy 300,00 zł   

11 koszty obsługi bankowej koszty finansowe 100,00 zł   

12 
dofinansowania w przypadku 
trudnej sytuacji materialnej 

pomoc 
materialna 

500,00 zł 
1000 zł -  ze składek 
celowych 

  rezerwa  rezerwa 500,00 zł   

      9 825,00 zł   

 


