
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚĆI  RADY  RODZICÓW   

PRZY  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZESZKOLNYM  NR 5  W  RYBNIKU   

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019 

                         

Rada Rodziców działa  jako jeden z organów szkoły ,na podstawie Regulaminu Rady 

Rodziców Szkoły Nr 5 w Rybniku przyjętego uchwałą Rady. Naszym głównym celem jest 

wspieranie statutowej działalności szkoły, poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych 

składek. Realizacja zadań w minionym roku szkolnym możliwa była jedynie przy współdziałaniu 

wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły, poprzez pracę „oddziałowych rad rodziców”. 

Bieżące sprawy w roku szkolnym 2018/2019 rozpatrywaliśmy w nowym składzie Rady 

wybranym w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty. Członkowie Rady na pierwszym spotkaniu wybrali spośród siebie 4 osobowy 

zarząd: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza. Sprawami księgowymi zajął się  

Marcin Wojciechowski skarbnik - prowadząc chronologicznie ewidencję przychodów  

i wydatków w kasie, raport kasowy i rejestr bankowy. W ciągu roku szkolnego odbyło się 11 

spotkań Rady. Wspólnie omawialiśmy zagadnienia związane z realizacją zadań: rozpatrywaliśmy 

złożone do Rady pisemne wnioski nauczycieli szkoły, dostosowując potrzeby do możliwości 

finansowych. Z posiedzeń Rady Sekretarz sporządzał protokoły, w których ujmowano wszystkie 

omawiane sprawy oraz zapadłe decyzje. Na miesięczne zebrania Rady Rodziców zapraszano 

Dyrektora szkoły, celem koordynacji wspólnych zadań. 

Decyzje finansowe podejmowane były na podstawie planu finansowego przyjętego na 

pierwszym ogólnym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 gdzie przychody  

i wydatki skalkulowano wg zeszłorocznych składek. Zaakceptowano również propozycję 

miesięcznej składki w wysokości 13 zł, pozostawiając każdemu z rodziców możliwość 

indywidualnego zadeklarowania dobrowolnej kwoty. 

Przychody i rozchody Rady Rodziców prowadzono w formie uproszczonej ewidencji 

kasowej i bankowej. 

STAN RACHUNKU BANKOWEGO  kształtował się następująco: 

Saldo początkowe na dzień 01.09.2018 wynosi 30.132,94 zł (konto PKO BP oraz konto 

GET IN BANK) 

Saldo końcowe na dzień 31.08.2019 wynosi 17.934,71 zł (konto PKO BP) 

W październiku 2018 roku zostało zamknięte konto GET IN BANK, a środki z tego konta 

zostały przelane na konto PKO BP. 

STAN KASY kształtował się następująco: 

Saldo początkowe na dzień 01.09.2018 wynosi  2.046,50 zł 

Saldo końcowe na dzień 31.08.2019 wynosi  2.865,30 zł 



 

Najważniejsze wydatki ze środków zgromadzonych na kącie jak i w kasie Rady Rodziców 

przeznaczono na: 

- 3.499,49 zł   wydatki bieżące 

- 1.232,71 zł   papier do ksero 

- 1.218,00 zł   na przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy 

- 3.779,94 zł   na zakup nagród książkowych wynikających z konkursów                

- 1.655,29 zł   upominki na zakończenie roku szkolnego oraz klasy trzecie i ósme 

- 1.999,60 zł   nagrody (książki) na zakończenie roku szkolnego 

- 1.139,36 zł   książki do biblioteki 

- 30.209,59 zł   festyn, sala językowa oraz krzesła na rok szkolny 2019/2020 

 

Korzystając z okazji składamy podziękowania dla wszystkich rodziców uczniów naszej 

szkoły, zarówno za przekazane dobrowolne środki pieniężne jak i osobiste zaangażowanie. 

Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły jesteśmy wdzięczni za wniesiony 

wkład własnej pracy. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy realizować zadania, które nie mieściły 

się w budżecie szkoły, a skierowane były do jej uczniów. 

  



 

       

BUDŻET RADY RODZICÓW     

       

STAN KONTA RR (PKO) 31.08.2019 17 934,71 zł 
  

STAN KASY RR 31.08.2019 2 865,30 zł 
  

W TYM WYDATKI KASA   7 709,25 zł 
  

W TYM WYDATKI KONTO   37 024,73 zł   
          

SALDO Z WYDATKAMI   20 800,01 zł   

       

       

       

       

 Proponowany plan finansowy na rok szkolny 2018/2019   

    Plan Wykonanie  

1 Nagrody w konkursach   8 000,00 zł 3 779,94 zł  

2 Książki do biblioteki   1 000,00 zł 1 139,36 zł  

3 Książki na koniec roku szk.   5 000,00 zł 1 999,60 zł  

4 Papier ksero   2 000,00 zł 1 232,71 zł  

5 Dyplomy na zakończenie r.szk.   2 000,00 zł 1 052,90 zł  

6 Przejazd uczniów na zawody   2 000,00 zł 1 218,00 zł  

7 Upominki zakończenie klasa na zakończenie klas 3 i 8 1 500,00 zł 602,39 zł  

8 Wydatki planowane (festyn, sala językowa, krzesła rok 2019/2020) 20 000,00 zł 30 209,59 zł  

9 Wydatki bieżące   5 000,00 zł 3 499,49 zł  

  SUMA   46 500,00 zł 44 733,98 zł  

       
 

 



 

WYDATKI RR 2018/2019 

      

      

 WYDATKI - KONTO  WYDATKI - KASA 

 37 024,73 zł SUMA  7 709,25 zł SUMA 

 6,00 zł prowizja bankowa 09.18. GETIN BANK  15,89 zł zakup segregatora i przekładek dla R/R 

 1 850,00 zł dmuchańce - festyn  70,00 zł wypłata środków dla biblioteki - Łopatka 

 700,28 zł kiełbasa - festyn  157,51 zł biegi przełajowe - Muschiol 

 1,00 zł opłatay za przelew 30.09.18. PKO  87,98 zł pasowanie na Świetliczaka - Rybka 

 83,63 zł chleb - festyn  45,50 zł wypłata środków dla biblioteki - Łopatka 

 800,00 zł wodzirej - festyn  405,72 zł prezent dla nauczycieli - Krzyżanowska 

 7,00 zł opłata za przelew 22.10.18. GETIN BANK  1 000,00 zł bigos - festyn - Hodór 

 612,79 zł książki do biblioteki - Łopatka  100,00 zł kwiaty - Dzień Nauczyciela 

 14,70 zł książki do biblioteki - Łopatka  198,90 zł sprzęt sportowy - Kasiak 

 1,00 zł opłaty za przelewy 28.10.18. PKO  138,91 zł konkurs biblijny - Krząkała 

 74,24 zł konkurs czytelniczy kl.III -  Łopatka  83,07 zł konkurs regionalny - Żbikowska 

 15 000,00 zł sala językowa  6,00 zł prowizja bankowa 11.18. GETIN BANK 

 1,00 zł opłaty za przelewy 30.10.18. PKO  54,00 zł przejazd uczniów na zawody - Golec 

 6,00 zł prowizja bankowa 10.18. GETIN BANK  130,00 zł przejazd uczniów na zawody - Kasiak 

 154,50 zł książki do biblioteki - Łopatka  776,49 zł fototapeta - sala językowa 

 0,50 zł opłata za przelew 16.11.18. PKO  48,00 zł przejazd uczniów na zawody - Muschiol 

 100,00 zł opłata startowa - zawody  52,00 zł przejazd uczniów na zawody - Golec 

 0,50 zł opłata za przelew 05.12.18. PKO  79,55 zł konkurs o św. S. Kostce - Krząkała 

 1 400,00 zł koszulki dla sportowców  20,00 zł przejazd uczniów na konkurs - Łopatka 

 0,50 zł opłata za przelew 18.12.18. PKO  180,00 zł konkurs pływacki - Golec 

 357,37 zł książki do biblioteki - Łopatka  84,00 zł przejazd uczniów na zawody - Blaut 

 0,50 zł opłata za przelew 14.01.19. PKO  5,90 zł zakup druków akcydensowowych dla R/R 

 1 232,71 zł papier ksero  273,05 zł 

międzyszkolny konkurs ekologiczny klas III - 

Żbikowska 

 486,00 zł przejazd uczniów na zawody - Muschiol  100,00 zł konkurs matematyczny klas I-III - Żbikowska 

 0,50 zł opłata za przelew 11.02.19. PKO  90,55 zł konkurs ekologiczny klas II-III - Żbikowska 

 76,62 zł konkurs recytatorski - Kojzar  22,00 zł przejazd uczniów na zawody - Blaut 

 0,50 zł opłata za przelew 07.03.19. PKO  110,00 zł przejazd uczniów na zawody - Kasiak 

 1 999,60 zł książki na zakończenie roku - Łopatka  47,97 zł konkurs młodego choreografa - Golec 

 0,50 zł opłata za przelew 18.03.19. PKO  86,00 zł wypłata środków dla biblioteki - Łopatka 

 166,90 zł 

konkurs informatyczno - czytelniczy - 

Wilczek  100,00 zł komkurs recytatorski - Kruzińska 

 280,90 zł dyplomy na zakończenie roku - Stawiarz  64,00 zł przejazd uczniów na konkurs - Fuchs 

 0,50 zł opłata za przelew 10.06.19. PKO  100,00 zł przejazd uczniów na zawody - Muschiol 

 681,10 zł dyplomy na zakończenie roku - Stawiarz  136,59 zł konkurs ortograficzny - Fuchs 

 90,90 zł dyplomy na zakończenie roku - Stawiarz  129,78 zł konkursy wielkanocne - świetlica - Rybka 



 0,50 zł opłata za przelew 12.06.19. PKO  48,00 zł przejazd uczniów na zawody - Blaut 

 836,30 zł lody - zakończenie roku   48,00 zł 

konkurs na pocztówkę z ferii - 

Skiendzielewska 

 9 999,19 zł wyposażenie sal - krzesełka (rok 2019/2020)  101,90 zł konkurs ortograficzny - Damec 

 0,50 zł opłata za przelew 23.08.19 PKO  70,08 zł międzyszkolny konkurs o Rybniku - Piecha 

      141,13 zł konkurs przedszkolak w szkole - Damec 

      93,84 zł konkurs drużyna mistrzów - Ostrzołek 

    103,38 zł konkurs Omnibus klas młodszych - Damec 

    49,98 zł akcja schronisko - Damec 

    96,00 zł konkurs frazeologiczny - Kojzar 

    593,28 zł kubki na zakończenie kl. VIII - Wilczek 

    50,00 zł wypłata środków dla biblioteki - Łopatka 

    198,86 zł samorząd uczniowski - Sworowska 

    87,00 zł konkurs młodego choreografa - Golec 

    36,60 zł konkurs młodego choreografa - Muschiol 

    108,00 zł 

nagrody dla klas młodszych w konkursie Gry 

i zabawy - Golec 

    79,88 zł konkurs z j. niemieckiego - Tront 

    9,11 zł opakowania na prezenty dla kl. VIII - Blaut 

    50,00 zł kwiaty - urodziny Pani Dyrektor 

    89,00 zł "Mól książkowy" - świetlica - Wuzik 

    100,54 zł 

Szkolne mistrzostwa szachowe - świetlica - 

Wuzik 

    59,98 zł akcja schronisko c.d. - Golec 

     123,60 zł 

konkurs "Rybnik- makieta obiektu w moim 

mieście" - Łowisz 

     189,93 zł 

konkurs "Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym" - Łowisz 

    73,00 zł 

konkurs "Wolność, Niepodległość, Ojczyzna" 

- Łowisz 

    94,50 zł konkurs "Piękna nasza Polska cała" - Łowisz 

    14,30 zł zakup druków akcydensowowych dla R/R 

        

        

 


