
 
 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

za okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku 
Rady Rodziców przy Zespole Szkół  Nr 1 w Nowej Dębie 

 z dnia 23 września 2014 roku 
 
1. Skład Prezydium Rady Rodziców 
  
Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zostało wybrane na 
zebraniu Rady Rodziców w dniu 24 września 2013 r. i  działa w składzie: 

- Marek Babula – Przewodniczący, 
- BoŜena Tomczyk – Zastępca przewodniczącego, 
- Anna Horodyńska – Sekretarz, 
- Anna Maćkowiak – Skarbnik.  

  
2. Zakres działalności Rady Rodziców określa Art. 54. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty. Do zadań RR naleŜy w szczególności : „art. 54 ust. 1 - Rada rodziców 
moŜe występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego 
szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4, naleŜy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  
3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala 

się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.  
4. JeŜeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub 
b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.  

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.  
7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niŜ 

jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach 
niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie 
szkoły lub placówki.  

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców moŜe 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. ” 
  
3. Wykonanie uchwał Rady Rodziców. 
3.1. Uchwały podjęte przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 zostały w pełni 
zrealizowane. Zostały sporządzone protokoły i uchwały z posiedzeń Rady. W trakcie 



 
 

posiedzenia Rady Rodziców w dniu 16 stycznia 2014 został przyjęty do realizacji plan pracy  
i plan wydatków finansowych na rok kalendarzowy 2014. 
Bilans Finansowy Rady Rodziców sporządzono na dzień 31.08.2014 roku, i przedstawia się 
następująco:  
 

1. Stan środków na koncie RR w BS Nowa Dęba na dzień 18.10.2013 - 2.000,78 zł  
2. Stan środków na koncie RR w BS Nowa Dęba na dzień 31.08.2014 - 2.205,18 zł;  
3. Stan gotówki pogotowia kasowego   - 0,00 zł; 
4. NaleŜności      - 0,00 zł; 
5. Zobowiązania      - 0,00 zł. 

  
3.2. Dochody funduszu Rady Rodziców pochodzące z wpłat rodziców uczniów poszczególnych 
klas oraz innych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
3.3. Wydatki zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia załącznik nr 2. 
  
 
 
  
        Skarbnik RR                                Przewodniczący RR 
                -/-                  -/-  
   Anna Maćkowiak                                                                          Marek Babula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydium 
 Rady Rodziców z dnia 23 września 2014 

 
Dochody funduszu Rady Rodziców pochodzące z wpłat rodziców 

uczniów poszczególnych klas oraz innych źródeł 
 

1. Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 

Lp. Klasa 
Ilość 

Kwota wpłat 
Uczniów Wpłat 

1 I a 33 16                 520,00 zł  
2 I b 22 13                 460,00 zł  
3 I c 32 2                   80,00 zł  

Wpłata klas I 87 31              1 060,00 zł  
4 II a 29 1                   40,00 zł  
5 II b 29 2                   60,00 zł  
6 II c 27 2                   80,00 zł  
7 II d 19 1                   40,00 zł  

Wpłata klas II 104 6                 220,00 zł  
8 III a 28 20                 800,00 zł  
9 III b 28 22                 880,00 zł  
10 III c 19 11                 440,00 zł  
11 III d 25 18                 720,00 zł  

Wpłata klas III 100 71              2 840,00 zł  
12 Klasa IV d 18 17                 660,00 zł  

OGÓŁEM : 309 125              4 780,00 zł  
 

2. Inne wpłaty, darowizny, pomoc materialna itp. W roku szkolnym 2013/2014. 

- darowizna od anonimowego sponsora – cel „Mikołajki dla ucznia” – 300,00 zł; 

- dofinansowanie działalności RR przez BS Tarnobrzeg  – 200,00 zł; 

- anonimowa darowizna – dofinansowanie do wycieczki – 50,00 zł; 

- korekty konta bankowego oraz prowizje od środków – 21,25 zł; 

- pomoc materialna – ufundowane i przekazane nagrody rzeczowe dla uczniów : 

 - zakończenie nauki klas maturalnych (kwiaty dla nauczycieli) – 170,00 zł, 

 - szkolny turniej talentów (nagrody rzeczowe) wartość - 174,70 zł, 

 - nagrody dla uczniów Ogólnopolskiego biegu sztafetowego wartość – 150,00 zł, 

- emisja ogłoszenia o naborze do szkoły w Radio Leliwa - 307,50 zł.  

 



 
 

Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydium 
Rady Rodziców z dnia 23 września 2014 

 
Wydatki z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 

 

Lp. Data Określenie wydatku Kwota Płatność/forma 

1 2013-10-18 Opłata za prowadzenie rachunku  15,00 zł  potrącenie 

2 2013-10-18 Turniej sportowy dla klas I  71,00 zł  przelew 

3 2013-10-18 Pasowanie na ucznia - słodycze  200,49 zł  przelew 

4 2013-10-18 opłata przelew Elixir 3,50 zł  potrącenie 

5 2013-10-10 Nagrody w rywalizacji klas I (słodycze) 20,90 zł  pogotowie kasowe 

6 2013-11-04 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  potrącenie 

7 2013-11-07 Nagrody (słodycze) Konkurs patriotyczny  38,24 zł  pogotowie kasowe 

8 2013-11-12 Zakup arkuszy egzaminacyjnych 90,00 zł  przelew 

9 2013-11-12 Opłata za przelew 3,50 zł  potrącenie 

10 2013-12-16 Mikołajki - pączki dla uczniów 280,80 zł  przelew 

11 2013-12-16 Opłata za przelew 3,50 zł  potrącenie 

12 2013-12-23 Opłata za prowadzenie rachunku  15,00 zł  potrącenie 

13 2014-01-21 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  potrącenie 

14 2014-02-07 Dofinansowanie studniówki 1 620,00 zł  pogotowie kasowe 

15 2014-02-20 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  potrącenie 

16 2014-03-10 Zakup programu "Bezpieczna Szkoła" 355,47 zł  przelew 

17 2014-03-10 Opłata za przelew 3,50 zł  potrącenie 

18 2014-03-20 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  potrącenie 

19 

2014-03-14 Dofinansowanie studniówki ucznia 3b 20,00 zł  

czek nr ZC 0049017 2014-03-20 Konkurs "Walentynkowy" - kosz owoców 66,64 zł  

2014-03-14 Dofinansowanie pielgrzymki maturzystów  40,00 zł  

20 
2014-04-08 Nagrody konkurs "Kochanowski i jego czasy" 

38,71 zł  przelew 

32,80 zł  przelew 

2014-04-16 Opłata za przelew 3,50 zł  potrącenie 

21 2014-04-20 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  potrącenie 

22 2014-04-25 

Zakończenie roku szkolnego klasa 3a 96,93 zł  

czek nr ZC 0049015 Zakończenie roku szkolnego klasa 3c 179,90 zł  

Zakończenie roku szkolnego klasa 3c 20,00 zł  

Zakończenie roku szkolnego klasa 3b 432,00 zł  przelew 

Zakończenie roku szkolnego klasa 4d 259,20 zł  przelew 

Zakup wyposażenia do klasy 1a 143,98 zł  Przelew 

24 2014-04-30 

Zakończenie roku szkolnego klasa 3d 264,00 zł  Przelew 

Nagrody - konkurs matematyczny 139,50 zł  Przelew 

Zakończenie roku szkolnego klasa 3a 190,00 zł  Przelew 

25 2014-05-06 Konkurs języka angielskiego 150,00 zł  pogotowie kasowe 

  2014-05-09 Dzień otwarty szkoły - zakup słodyczy 68,21 zł  pogotowie kasowe 



 
 

 

 

 

 

 

 

27 2014-05-12 Nagroda za wyróżnienie Przegl.Talentów 18,00 zł  pogotowie kasowe 

29 2014-05-20 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  Potrącenie 

30 2014-06-25 Nagrody konkurs j.niemieckiego 80,00 zł  Przelew 

31 2014-06-25 Nagrody dla klasy za frekwencję  77,35 zł  Przelew 

32 2014-06-26 Nagroda dla ucznia za frekwencje 19,99 zł  Przelew 

34 2014-06-23 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  Potrącenie 

35 2014-07-20 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  Potrącenie 

36 2014-08-21 Opłata za prowadzenie rachunku 15,00 zł  Potrącenie 

Razem wydatkowano :      5 196,61 zł  

 


