
Informujemy o stanie finansów Rady Rodziców  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wpływy na konto Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2020/2021 

Stan początkowy na 01.09.2020r. 16.801,18 

Składki na komitet rodzicielski 2020/2021  15.568,00 

Darowizna 11.200,00 

Dodatkowa wpłata z Jarmarku Świątecznego -
puszka (12/2019) 

237,00 

1% z OPP z zeznań składanych za rok 2019 331,42 

SUMA 44.137,60 

 

  



Wydatki z konta Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2020/2021  

Papier ksero biały i kolor 191,45 

Stojaki rowerowe (4x6-miejsowe) 861,84 

Laminator – 1 szt., gilotyna – 1 szt., folia do 
laminowania 

1.284,54 

Monitor interaktywny  
 
(zakup z darowizny z dofinansowaniem RR 
w kwocie 755,60 zł) – 1 szt. 

11.955,60 

Szkolne zestawy szachowe – 10 kompletów 650,00 

Zestaw gier do świetlicy – 16 szt. 630,90 

Głośniki muzyczne JBL przenośne + etui – 
2 szt. 

1.113,96 

Medale na konkurs szachowy 75,60 

Sprzęt nagłaśniający  
 
(sfinansowany m.in.: 3.877,00 zł z Jarmarku 
Świątecznego 2019 i 1272,00 zł z kwot 
uzyskanych z 1% dla OPP za 2018r.) 

6.852,37 

Materace gimnastyczne – 2 szt. 
 
(w tym kwota 330,00 zł uzyskana z 1% dla 
OPP za 2019r.) 

660,00 

Tzw. mały sprzęt sportowy 
 
(m.in. piłka kosztowa – 3 szt., piłka 
siatkowa – 1 szt., zestawy do badmintona – 
5 szt., skakanki – 10 szt., hula hop – 30 
szt., miniszczudła – 10 szt., worki do 
skakania, dyski gumowe) 

1.250,11 

Pomoce dydaktyczne tj. waga szalkowa – 1 
szt., zestawy perkusyjne – 3 szt. 

1.049,00 



Pracownia fizyczno-chemiczna -pompa 
próżniowa do zestawu doświadczalnego – 1 
szt.  

821,00 

Pracownia historyczna – rolety 
zaciemniająca do korzystania z ekranu – 3 
szt. 

899,99 

Organizacja Dnia Dziecka - lody 1.683,00 

Opłaty bankowe 102,00 

Opłaty pocztowe 8,40 

Nagrody na zakończenie roku szkolnego – 
faktura częściowa 

180,00 

SUMA 30.269,76 

 

Planowane wydatki w roku szkolnym 2020/2021 

Nagrody na zakończenie roku szkolnego – 
pozostała uchwalona przez RR kwota 

3.360,00 

 

 

Pozostałe działania RR w roku szkolnym 2020/2021: 

 zorganizowanie darowizny dodatkowych środków 

dezynfekcyjnych dla uczniów SP nr 8, 

 zbiórka gier/zabawek na świetlicę, 

 organizacja zdjęć uczniów szkoły, 

 zawarcie umowy z OPP dot. przekazania 1% z zeznań  

za 2020r. 


