PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW 2017/2018
Poz. Wyszczególnienie

Wykonanie w roku
szkolnym 2017/2018

1.

(WPŁYWY)
Wpłaty rodziców na konto Rady Rodziców

2.

Wpłata Zdjęcia

1 008.00 zł

3.

Wpłata Kiermasze Świąteczne (2x)

9 808.35 zł

4.

Wpłata Fanimani

5.

Inne dochody własne wg rodzajów:
a) Wpłata Kartki Świąteczne
b) Kasztanobranie
c) Rozliczenie zwrotu wpłata
d) Jesień w Zalasewie + kawiarenki
Razem dochody
Stan środków na początek roku

455.86 zł
- zł
47.25 zł
1 282.11 zł
27 209,55 zł
10 705,65 zł

Suma bilansowa

37 915,20 zł

6.

14 490.10 zł

117.88 zł

WYDATKI (koszty)
Poz. Wyszczególnienie
1.

2.

Działalność na rzecz uczniów
a) SU
b) woda EDEN
c) dofinansowanie przejazdów
d) imprezy szkolne org. przez uczniów
e) dofinansowanie wycieczek dla
biedniejszych uczniów (częściowe)
f) Dofinansowanie indywidualne dojazdów
Działalność na rzecz szkoły
a) zakup sprzętu i pomocy
b) wydatki z akcji „Kasztanobranie”
c) rachunki zatwierdzone przez RR (na akcje
organizowane przez RR)

Wykonanie w roku
szkolnym 2017/2018
5 756,17 zł
300,00 zł
4 138,39 zł
1 000,28 zł
- zł
217.50 zł
100.00 zł
15 773,57 zł
1 249,31 zł
- zł
580,27 zł

d) dofinansowanie imprez szkolnych

2 930,50 zł

e) konkursy szkolne i gminne (nagrody)
f) nagrody dla dzieci na koniec roku (35%
wpłat)

1 353,45 zł
5 089,04 zł

g) nagrody RR dla wyróżnionych
h) wolontariat
i) Organizacja Moc Naukowców
4.

5.

6.
7.

Działalność wspomagająca nauczanie
a) Warsztaty
b) dofinansowanie świetlicy
c) inne dofinansowania
Inne koszty wg rodzajów:
a) opłaty bankowe
b) koszty druków
c) nowe konkursy (Zdrowe żywienie, XD)
Różne koszty administracyjno - biurowe
Razem wydatki
Stan środków na koniec roku
Suma bilansowa

4 271,00 zł
300,00 zł
- zł
2 913,50 zł
2 000,00 zł
443,50 zł
470,00 zł
23,00 zł
23,00 zł
- zł
- zł

24 466,24 zł
13 448,96 zł
37 915,20 zł

