
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚĆI  RADY  RODZICÓW   

PRZY  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZESZKOLNYM  NR 5  W  RYBNIKU   

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018 

                         

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 2017/2018 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 10 

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 2017/2018 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 01.09.2017 wynosiło 3.813,69 zł zgodnie z wyciągiem 

bankowym nr 64/2017 (konto GET IN BANK) 

Saldo końcowe na dzień 31.08.2018 wynosi 30.132,94 zł (konto PKO BP oraz konto GET 

IN BANK) 

STAN KASY kształtował się następująco: 

Saldo początkowe na dzień 01.09.2017 wynosiło 7.746,89 zł 

Saldo końcowe na dzień 31.08.2018 wynosi  2.046,50 zł 

 



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

przeznaczono na: 

- 3.320,30 zł    wydatki bieżące 

- 1.070,10 zł    papier do ksero 

- 1.314,00 zł    na przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy 

- 5.285,99 zł    na zakup nagród książkowych wynikających z konkursów                

- 1.252,35 zł    dyplomy na zakończenie roku szkolnego i klasy trzecie 

- 1.365,60 zł    nagrody na zakończenie roku szkolnego 

- 1.153,27 zł    książki do biblioteki 

 

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 (GETIN) 31.08.2018 9 643,59 zł  
 

STAN KONTA RR (PKO) 31.08.2018 20 489,35 zł 
 

STAN KASY RR 31.08.2018 2 046,50 zł 
  

W TYM WYDATKI KASA   8 312,86 zł  
 

W TYM WYDATKI KONTO   6 448,75 zł  
          

SALDO Z WYDATKAMI   32 179,44 zł   

       

       

       

       

 Proponowany plan finansowy na rok szkolny 2017/2018   

    Plan Wykonanie  

1 Nagrody w konkursach   9 000,00 zł 5 285,99 zł  
2 Książki do biblioteki   1 000,00 zł 1 153,27 zł  
3 Książki na koniec roku szk.   2 000,00 zł 1 365,60 zł  
4 Papier ksero   2 000,00 zł 1 070,10 zł  
5 Dyplomy na zakończenie r.szk.   1 500,00 zł 623,55 zł  
6 Przejazd uczniów na zawody   2 000,00 zł 1 314,00 zł  
7 Upominki zakończenie klasa 3   500,00 zł 628,80 zł  
8 Wydatki bieżące   5 000,00 zł 3 320,30 zł  

  SUMA   23 000,00 zł 14 761,61 zł  

       
 

 



 

WYDATKI RR 2017/2018 
 

       

 WYDATKI - KONTO  WYDATKI - KASA  

 6 448,75 zł SUMA  8 312,86 zł SUMA  

 550,00 zł Przygoda  159,74 zł zawody sprtowe - Muschiol  

 100,00 zł opłata startowa  100,00 zł kwiaty - dzień nauczyciela  

 535,05 zł papier ksero  59,20 zł pieczątki  

 535,05 zł papier ksero  17,49 zł druki akcydensowe  

 999,18 zł książki do biblioteki  99,90 zł Eko Freaks - Skiendzielewska  

 378,00 zł przejzad na zawody - Muschiol  51,47 zł pasowanie, śwetlica - Rybka  

 159,99 zł tusz do drukarki  52,75 zł regionalny - Cichecka  

 152,09 zł książki do biblioteki  93,84 zł 1 z 10 - Sworowska  

 1 367,60 zł książki na koniec roku + gratisy  108,20 zł biblijny - Krząkała  

 55,00 zł konkurs czytelniczy - Łopatka  94,59 zł cukierki - Mikołaj  

 1 000,00 zł zapłata za klimatyzator  9,10 zł przekładki do segregatora  

 297,02 zł konkursy plastyczne  i techniczne - Łowisz  44,00 zł przejazd na zawody - Stawiarz  

 135,28 zł konkursy plastyczne i techniczne - Łowisz  100,83 zł świetlica - Rybka  

 79,99 zł konkurs informatyczny - Wilczek  48,00 zł przejazd na zawody - Muschiol  

 6,00 zł  prowizja 09.2017. GB   101,76 zł Eko quiz - Siedlaczek  

 6,00 zł  prowizja 10.2017. GB   48,00 zł przejazd na zawody - Golec  

 6,00 zł  prowizja 11.2017. GB   97,00 zł kartka bożonarodzeniowa - Czeszyk  

 7,00 zł  opłata za przelew 29.11.2017. GB   44,00 zł przejazd na konkurs - Cichecka  

 6,00 zł  prowizja 12.1017. GB   87,39 zł konkurs plastyczny - Muschiol  

 7,00 zł  opłata za przelew 12.01.2018. GB   48,00 zł przejazd nazawody - Blaut  

 6,00 zł  prowizja 01.2018. GB   445,00 zł 30% - Szymańska  

 7,00 zł  opłata za przelew 30.01.2018. GB   100,00 zł przyrodniczy - Cichecka  

 6,00 zł  prowizja 02.2018. GB   98,99 zł matematyczny - Cichecka  

 6,00 zł  prowizja 03.2018. GB   98,01 zł mata edukacyjna - Kruzińska  

 7,00 zł  opłata za przelew 16.04.2018. GB   162,00 zł przejazd na zawody - Muschiol  

 6,00 zł  prowizja 04.2018. GB   98,69 zł konkurs ortograficzny - Żyła  

 6,00 zł  prowizja 05.2018. GB   100,00 zł konkurs Św. Dawid - Skiendzielewska  

 6,00 zł  prowizja 06.2018. GB   288,00 zł zawody sprtowe - Muschiol  

 6,00 zł  prowizja 07.2018. GB   100,00 zł konkurs ortograficzny - Fuchs  

 6,00 zł  prowizja 08.2018. GB   100,00 zł konkurs recytatorski - Fuchs  

 0,50 zł  opłata za przelew 15.03.2018. PKO   108,00 zł przejazd na zawody - Blaut  

 0,50 zł  opłata za przelew 08.04.2018. PKO   150,00 zł przejazd na zawody - Muschiol  

 0,50 zł  opłata za przelew 19.04.2018. PKO   162,43 zł konkurs - Damec  

 0,50 zł  opłata za przelew 27.04.2018. PKO   354,35 zł konkurs ekologiczny - Cichecka  

 0,50 zł  opłata za przelew 04.05.2018. PKO   109,14 zł konkurs o Rybniku - Piecha  

 0,50 zł  opłata za przelew 10.05.2018. PKO   101,86 zł drużyna mistrzów -  Ostrzołek  

 1,50 zł  opłata za przelewy 06.06.2018. PKO   49,55 zł świetlica - Kasiak  



    12,00 zł przejazd uczniów - Stawiarz  

    93,00 zł konkurs recytatorski - Kruzińska  

    80,00 zł przejazd uczniów - Fuchs  

    196,88 zł konkurs matematyczny - Sworowska  

    105,24 zł konkurs Omnibus - Damec  

    85,79 zł konkurs z j.niemieckiego - Furgoł  

    100,00 zł konkurs z j.angielskiego - Skiendzielewska  

    131,43 zł konkur Młody Choreograf - Muschiol  

    193,21 zł samorząd uczniowski - Sworowska  

    301,38 zł konkurs Szansa na sukces - Listewnik  

    156,00 zł konkursy plastyczne i techiczne - Łowisz  

    88,00 zł przejazd uczniów na zawody - Sandecki  

    88,00 zł przejazd uczniów na zawody - Muschiol   

    16,00 zł przejazd uczniów - Pszonka   

    294,44 zł konkurs ekologiczny - Pszonka   

    150,00 zł szkolne koło tatralne - Kojzar   

    2,95 zł druki akcydensowe   

    1 252,35 zł dyplomy na koniec roku - Rocznik  

     78,55 zł szkolne mistrzostwa szachowe - Herman  

     50,00 zł kwiaty - urodziny Pani dyrektor  

  

 

 98,86 zł konkurs pożarniczy - Skowronek   

    169,50 zł konkurs o św. Antonim - Króliczek   

    130,00 zł zwrot podwójna wpłata na konto R/R  

    48,00 zł zwrot wpłaty na konto za tonery - Łopatka  

    300,00 zł zwrot wpłaty sponsora na konkurs - Cichecka  

       
 


