
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA ZA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

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

przy Zespole Szkół numer 2 w Świdniku, za rok szkolny 2017/2018 

 

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiły zmiany w zakresie uzyskiwania składek z dobrowolnych wpłat na Radę 

Rodziców oraz sposobu obejmowania ubezpieczeniem uczniów szkolnych. W związku z powyższym wpłaty na rzecz Rady 

Rodziców dokonywane były zarówno w formie gotówkowej jak i bezpośrednich wpłat bankowych na rachunek Rady. 

W roku 2017/2018 Rada Rodziców nie zbierała wpłat z tytułu polis ubezpieczeniowych jak i nie zawierała tychże 

polis.  

W listopadzie 2017 Rada Rodziców na podstawie informacji uzyskiwanych od Państwa  w formie pisemnej został 

negatywnie zaopiniowany punktowy system oceny zachowania uczniów Szkoły.  

Wśród działań Rady znalazła się tak jak w latach poprzednich organizacja zabawy choinkowej i współorganizacja 

zabaw związanych z Dniem Dziecka   

 

Przychody Rady Rodziców uzyskane w okresie 01.09.2017 do 31.08.2018  wyniosły 13.886,15 zł 

Źródła pochodzenia środków finansowych przedstawione zostały poniżej: 

darowizna - firmy 5 400,00 

wpłaty gotówkowe uczniów  3 545,00 

wpłaty r-nek bankowy 2 745,00 

zbiórka środków  2 196,15 

  razem:  13 886,15 
 

 

W okresie sprawozdawczym wydatki  Rada Rodziców skierowane były na:  

- zakup upominków i materiałów w ramach konkursów przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego tj. między klasowy 

konkurs RAMBIT, konkurs plastyczny „Zawitały Anioły”, „Śpiewanki na patriotyczną nutę klas I-III” 

- zakup książek dla biblioteki szkolnej 

- zakup testów gimnazjalnych i Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty 

 

Zestawienie kosztów, w wysokości 12.446,37 zł, związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców w roku 

2017/2018 przedstawiono poniżej: 

     
zakup testów egzaminacyjnych 2 898,20 

organizacja zabawy choinkowej 2 400,00 
przekazanie środków na "Pomoc w 
leczeniu SLA"  2 197,00 

Dzień Dziecka - art. na uroczystość 2 000,00 

zakup książek dla Biblioteki 1 586,00 

dofinansowanie nagród 1 163,67 
dofinansowanie wycieczki 200,00 

prowizje bankowe 1,50 

  razem:  12 446,37 
 

 

 

Dziękujemy Państwu i Gronu Pedagogicznemu za kolejny rok wspólnej pracy. 

 

w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 5 w Świdniku 

 

Marcin Lenard 

Przewodniczący Rady Rodziców 


