
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr1 im. Książąt Pszczyńskich

w roku szkolnym 2021/2022

Stan środków pieniężnych z dnia 21.09.2021
 przeniesiony z roku szkolnego 2020/2021

5391,60 zł

Stan środków finansowych na dzień 14.09.2022:
4125,16 zł

Przychody 
Rady Rodziców w roku

szkolnym 2021/2022

Wydatki
 Rady Rodziców

 w roku szkolnym
2021/2022

Saldo

8431,17zł 9697,61zł -1266,44zł

Rada Rodziców wydatkowała powyższe środki na:

Lp. Wydatki Kwota

1. Dofinansowanie zajęć kółka rękodzielniczego "Supełek". 
258,68 zł

2. Podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

81,53 zł

3. Zakup nagród do konkursu międzyklasowego 
"Wspomnienia wakacyjne".

100 zł

4. Sfinansowanie nagród do konkursu promocji postawy 
wzajemnego szacunku i życzliwości.

43,47 zł

5. Zakup nagród do konkursu genealogicznego. 
150 zł

6. Zakup słodyczy dla uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły z okazji Mikołajek.

277,13 zł

7. Sfinasowanie nagród do konkursu 
"Tydzień Języka Polskiego".

200 zł

8. Zakup kwiatów dla pracowników szkoły z okazji 
Dnia Kobiet.

71,88 zł



9. Sfinansowanie nagród do konkursu 
plastyczno-wielkanocnego "Ozdoba na patyku".

200 zł

10. Zakup folii do akcji ekologicznej "Metamorfoza".
200 zł

11. Sfinansowanie obiadów za miesiąc marzec 2022 dla 
dzieci z Ukrainy.

616 zł

12. Pokrycie kosztów przejazdu pociągiem na konkurs z 
j.angielskiego do Tych.

38,85 zł

13. Sfinansowanie nagród do konkursu 
"Wiersze Jana Brzechwy".

200 zł

14. Sfinansowanie posiłu w postaci naleśników dla 
uczestników Nordic Walking.

274,39 zł

15. Zakup nagród do międzyklasowego konkursu 
matematycznego.

200 zł

16. Sfinansowanie posiłku w postacji kiełbasy, soczków i 
naleśników dla uczestników Dnia Sportu, 
organizowanego z okazji Dnia Dziecka.

2086,32 zł

17. Zakup książek dla wszystkich uczniów na nagrody z 
okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

3981,80 zł

18. Podziękowania, zakup upomików dla pracowników 
szkoły na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

417,56 zł

19. Dofinansowanie nagród dla uczniów z wysoką średnią 
oraz dla ucznia aktywnie promującego szkołę. 

300 zł

Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Jabłońska


