
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

W imieniu Rady Rodziców przedstawiam informację dotyczącą działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 5 

przy Zespole Szkół numer 2 w Świdniku, za rok szkolny 2016/2017 

 

Przychody Rady Rodziców uzyskane w okresie 01.09.2016 do 31.08.2017  wyniosły 63.755,29 zł 

W roku szkolnym 2016/2017 Rada mogła dysponować kwota 73.402,87 zł. Źródła pochodzenia środków finansowych 

przedstawione zostały poniżej  

 

Przychody  

wpłaty na ubezpieczenie 24 864,00 

darowizny od instytucji 11 267,60 

składki uczniów  10 360,00 

środki z roku 2015/2016 9 647,58 

środki z Gimnazjum  8 191,71 

środki stypendialne  5 086,00 

zbiórka środków   1 795,21 

wpłaty na mleko  1 476,72 

sprzedaż surowców wtórnych 597,00 

%MA na r-ku    117,05 

  razem: 73 402,87 
 

 

W roku szkolnym Rada Rodziców dofinansowała lub w pełni sfinansowała wiele szkolnych przedsięwzięć, między 

innymi:  

- zakup nagród i upominków w ramach konkursów tematycznych, m.in. Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, szkolnego 

turnieju RAMBIT, konkursu literacko-plastycznego „Świdnik w Twojej legendzie”, Turnieju Wiedzy o Świdniku, konkursu 

piosenki angielskiej klas I-VI i innych przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego; 

- zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego (książki i inne nagrody rzeczowe) 

- dofinansowanie wycieczek klasowych m.in. do Sandomierza, Bałtowa, na Roztocze 

- z zebranych środków zapłacono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów 

- zakupiono drobne wyposażenie świetlicy szkolnej  

- sfinansowano zakup testów  

 

Zestawienie kosztów, w wysokości 65.148,75 zł, związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców w roku 2016/2017 

przedstawiono poniżej: 

 
Koszty 

polisa  22 896,00 

nagrody i upominki w konkursach  16 626,79 

przekazanie środków do Gimnazjum 8 191,71 

dofinansowania stypendialne 4 766,00 

organizacja Dnia Dziecka 2 799,60 

zabawa choinkowa 2 400,00 

przekazanie środków ze zbiórki 1 790,00 

dofinansowanie do wycieczek 1 650,00 

zapłata za mleko dla uczniów 1 476,72 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji 1 183,00 

promocja szkoły 577,90 

artykuły do świetlicy szkolnej 465,03 

artykuły biurowe na potrzeby Rady R. 313,50 

prowizje bankowe 12,50 

razem: 65 148,75 
 



Większość zadań Rady Rodziców finansowana jest ze środków wpłacanych przez Państwa w formie dobrowolnej 

składki rocznej, która w roku szkolnym wynosiła: 

25 złotych za pierwsze dziecko 

10 złotych z drugie dziecko 

 

W minionym roku szkolnym odbyło się sześć zebrań, w trakcie których omawiane były bieżące sprawy szkoły. 

Poruszane w trakcie zebrań tematy są opisane w Księdze Protokołów Rady Rodziców.  

 

Dziękujemy Państwu i Gronu Pedagogicznemu za miniony rok wspólnej pracy. 

 

Przed nami nowy okres szkolny niosący szereg zmian zarówno w funkcjonowaniu Szkoły jak i Rady Rodziców, dlatego  

zwracamy się z prośbą o wspieranie naszych poczynań. 

 

 

 

w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 5 w Świdniku 

 

Marcin Lenard 

Przewodniczący Rady Rodziców 


