
WPŁYWY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Razem 84,463.99
Deklarowane wpłaty na Radę Rodziców 16,930.00
Darowizny 7,400.00
Wpłaty za basen i obiady 36,870.00
wpłaty na basen 2,604.00
wpłaty za obiady 34,266.00
Wpłaty z akcji ekologicznych 2,541.00
wpłata za makulaturę 2,541.00
wpłata za elektroodpady 0.00
Inne wpłaty 7,633.99
odsetki od lokat terminowych 72.48
kiermasz wielkanocny 3,191.96
zwrot z faktur 326.69
wpłata od Coca-Cola 1,175.39
wpłata od Colonnade 2,860.00
kapitalizacja odsetek Ma 7.47
wpłaty RSU 13,089.00

 
stan środków na 03.09.2018 r 6,443.73
wpływy 84,463.99
wydatki 80,500.71
dostępne środki na dzień 04.09.2019 r. 10,407.01
w tym:  
środki na lokatach terminowych 5,000.00
środki na rachunku bieżącym 5,407.01

 
Sporządziła: Marta Wiśniewska



WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

RAZEM 80,500.71
1. Organizacja imprez o charakterze ogólnoszkolnym 17,422.64
zakup dyplomów i biretów - ślubowanie klas I 428.72
wydatki Dzień Nauczyciela (poczęstunek, kwiaty) 1,227.76
wydatki Dzień Nauczyciela (kawa) 280.44
dofinansowanie działań integracyjnych w klasach (+zlikwidowana lokata 5000,23) 2,379.77
zakup choinek i artykułów świątecznych 500.00
zapłata za zabawę choinkowo-noworoczną 900.00
pakiet 4-8 499.96
zakup kwiatów na uroczystości szkolne i dekoracje 1,028.90
obchody Dnia Patrona Szkoły- kwiaty, dekoracje 130.00
zakup lodów i wody na Dzień Dziecka 3,196.48
"Uśmiech pod choinkę" 236.72
dzień autyzmu 120.00
organizacja zakończenia roku szkolnego klas 8 2,000.00
upominki dla dyrekcji na zakończenie roku szkolnego 493.89
Koncert Filharmonii Narodowej 4,000.00
2. Zakup nagród za uzyskanie wysokich wyników w nauce i zachowaniu 227.96
zakup książek - nagrody koniec roku 2018/2019 0.00
dyplomy na zakończenie dla gimnazjalistów 227.96
3. Zakup nagrod dla laureatów szkolnych konkursów 4,048.36
nagrody na konkurs kartka bożonarodzeniowa 58.87
nagrody w konkursie historycznym 157.65
nagrody w konkursie "Mazurek dla niepodległej" 924.55
konkurs dot. zdrowego odżywiania 99.40
nagrody w konkursie plastycznym "Wszystkie dzieci nasze są" 151.20
nagrody w konkursie kolęd i pastorałek 271.08
nagrody w konkursie bożonarodzeniowym 154.00
nagrody w konkursie matematycznym 300.00
nagrody w konkursie - jęz.angielski 199.58
poczęstunek i nagrody w konkursie recytatorskim 603.30
wpisowe na konkurs piosenki patriotycznej "Polskie Drogi" 230.00
nagrody w konkursie "Zdrowa i bezpieczna szkoła" 115.03
nagrody w konkursie "The voice of Teresin" 600.00
nagrody w turnieju piłki siatkowej 91.20
nagrody w konkursie modelarskim 92.50

4. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla szkoły, polepszanie warunków 
pracy szkoły, naprawy, remonty 4,067.42
filtry do fontanny wody pitnej 334.80
czepki pod kaski 103.97
zakup kubków i gazu do stołówki szkolnej 110.00
sala integracji sensorycznej 3,191.96
sala integracji sensorycznej 326.69



5. Pokrycie kosztów podróży uczniów reprezentujących szkołę w konkursach i 
zawodach sportowych 1,491.31
delegacje uczniów 1,491.31
6. Środki na nagrody za udział w akcjach ekologicznych 130.00
7. Wydatki na potrzeby RSU 12,712.63
wydatki RSU 12,712.63
8. Zapłata za basen, herbatę i obiady 37,464.93
wydatki na herbatę 594.93
wydatki basen 2,604.00
wydatki obiady 34,266.00
9. Inne wydatki 2,935.46
księga kasowa 28.91
prowizje i opłaty bankowe 147.29
inne wydatki (poprawa bezpieczeństwa w szkole) 2,759.26

Sporządziła: Marta Wiśniewska



Wykonanie planu finansowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej  im.Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
w roku szkolnym 2018/2019
L.p. Plan Wykonanie planu Udział %
I. Środki na r-ku bankowym  1,443.73 5,407.01

Środki na lokacie 10,000.00 5,000.00
II. Przewidywane wpłaty: 44,500.00 84,463.99 189.81
1 Wpłaty od rodziców (składki) 15,000.00 16,930.00 112.87
2 Wpłaty z akcji ekologicznych 3,000.00 2,541.00 84.70
3 Wpłaty samorządu uczniowskiego 1,000.00 13,089.00 1308.90  
4 Wpłaty za basen i obiady 25,100.00 36,870.00 146.89  
5 Inne wpłaty, w tym darowizny 400.00 15,033.99 3758.50

  
III. Planowane wydatki Rady Rodziców 55,943.73 80,500.71 143.90

1

Organizacja imprez o charakterze ogólnoszkolnym (Dzień Dziecka, 
ślubowanie klas I, Święto Edukacji Narodowej, Wigilia szkolna, bal 
karnawałowy, Koncerty Filharmonii Narodowej) 17,000.00 17,422.64 102.49

2 Zak.nagród za uzyskanie wysokich wyników w nauce i zachowaniu 5,500.00 227.96 4.14
3 Zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych 2,100.00 4,048.36 192.78

4
Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla szkoły, polepszanie warunków 
pracy szkoły, naprawy i remonty; 1,000.00 4,067.42 406.74

5
Pokrycie kosztów podróży uczniów reprezentujących szkołę w konkursach i 
zawodach zewnętrznych 1,500.00 1,491.31 99.42

6 Środki na nagrody - akcje ekologiczne 200.00 130.00 65.00
7 Wydatki na potrzeby samorządu szkolnego 1,500.00 12,712.63 847.51
8 Zapłata za herbatę, basen i obiady 26,500.00 37,464.93 141.38

9
Rezerwa (prowizje od przelewów, pozostałe wydatki, opłaty bankowe, kwiaty 
okolicznościowe) 643.73 2,935.46 456.01

Sporządziła: Marta Wiśniewska 


