
 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOSCI RR w roku szkolnym 2018/2019 

 

Drodzy Rodzice, 

Dziękujemy Wam bardzo za każde zaangażowanie na rzecz szkoły i naszych dzieci. 

W szczególny sposób dziękujemy Trójkom Klasowym za wykonaną pracę na rzecz swoich klas, 

Rady Rodziców i całej szkoły, za pomoc przy kiermaszu i innych inicjatywach szkolnych. 

Wszystkim Rodzicom i Sponsorom dziękujemy za każde wsparcie finansowe i wpłaty na rzecz 

Rady Rodziców.  

 
Zestawienie ważniejszych wydatków i przedsięwzięć realizowanych przez RR:  

-  zakup 5 zestawów interaktywnych do małej i dużej szkoły (tablica multimedialna, rzutnik 

ultra krótkoogniskowy i osprzęt) – około 21 000 zł; 

-  zakup 15 keyboardów CASIO i pomocy do Sali muzycznej w ramach programu Pracownia 

Muzyczna CASIO – około 4 000 zł;  

- zakup 20 nowych komputerów do pracowni komputerowych – pracownia przejęta po 

gimnazjum – około 16 000 zł; 

- zakup 8 mikrofonów nagłownych bezprzewodowych wraz z osprzętem – około 4 000 zł; 

- organizacja VII Kiermaszu Świątecznego; 

- pomoc socjalna dla uczniów – dopłaty do wycieczek, zielonej szkoły i inne – około 4 500 zł; 

- finansowanie i organizacja balu karnawałowego i balu andrzejkowego – około 4 000 zł; 

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i inne pomoce wspomagające 

nauczanie, zakup i wykonanie gier podwórkowych przy małej szkole – około 5 000 zł; 

- finansowanie dodatkowych zajęć (nie objętych programem nauczania) dla dzieci – prelekcje, 

zapraszani goście, finansowanie działań Samorządu, itp. – około 7 000 zł;   

- fundowanie nagród i stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce  

i laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę – około 25 500 zł; 

 

Przedstawiamy ogólną statystykę finansową za rok 2018/2019: 

Rok Szkolny 201/2019 rozpoczęliśmy bilansem otwarcia 6434,40 zł 

Wpłaty rodziców ogólnie: deklaracje wypełniło 90% osób; zadeklarowano 61 930 zł, wpłacono 
52 260 zł (84 % kwoty deklarowanej). Jest to równowartość ok. 41 zł na każde dziecko. 

Pozostałe wpływy pozyskane przez Radę Rodziców – ok. 32 000 złotych (darowizny, kiermasz, 
podatki, prowizje od firm współpracujących z Radą Rodziców, itp.) 

Wydatki na rzecz Szkoły i Uczniów (komputery, tablice multimedialne, nagrody, wsparcie 
programów Rady Rodziców, pomoce dydaktyczne i inne) – ok. 91 000 złotych. 

Jest to równowartość ok. 72 zł na każde dziecko. 

Rok Szkolny 2018/2019 zakończyliśmy bilansem 4024,69 zł. 

 
Rada Rodziców 
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Ożarowie Mazowieckim 


