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Żabia Wola, dn. 01.09.2022r. 

 

Sprawozdanie finansowe 

z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

  

W roku szkolnym 2021/2022 fundusz Rady Rodziców został zasilony kwotą 42.937,43 zł. 

Z czego: 

Wpłaty od rodziców 39.994,70 zł 

Kwota z zeszłego roku 

szkolnego 2020/2021 

2.942,73 zł 

RAZEM 42.937,43 zł 

 

Rada Rodziców uchwaliła utrzymanie składki w wysokości 25zł miesięcznie, płatne rocznie 

lub miesięcznie, oraz utrzymanie 50% zniżki dla rodzeństwa. 

Wpłaty i wydatki przedstawiały się w następujący sposób: 

  przychody koszty 
stan na koniec 
miesiąca 

B.O. 2 942,73 zł   2 942,73 zł 

wrzesień 11 305,00 zł 2 014,97 12 232,76 zł 

październik 14 780,00 zł 2 592,42 zł 24 420,34 zł 

listopad 4 500,00 zł 9 152,33 zł 19 768,01 zł 

grudzień 1 207,20 zł 2 344,08 zł 18 631,13 zł 

styczeń 1 045,00 zł 1 537,20 zł 18 138,93 zł 

luty 1 472,50 zł 1 971,90 zł 17 639,53 zł 

marzec 1 422,50 zł 3 085,88 zł 15 976,15 zł 

kwiecień 1 477,50 zł 3 574,25 zł 13 879,40 zł 

maj 2 172,50 zł 8 377,57 zł 7 674,33 zł 

czerwiec 587,50 zł 4 643,90 zł 3 617,93 zł 

lipiec 0 0,00 zł 3 617,93 zł 

sierpień 25 0,00 zł 3 642,93 zł 

konto 41 937,43 zł     

gotówka 1 000,00 zł     

razem 42 937,43 zł 39 294,50 zł 3 642,93 zł 
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Środki zostały zagospodarowane w następujący sposób: 

Fundusz Grupowy 8 750,00 zł 

teatrzyki, cyrk, iluzjonista 3 540,00 zł 

kubeczki papierowe 51,68 zł 

chusteczki higieniczne 906,23 zł 

chusteczki nawilżane 251,64 zł 

ręczniki papierowe 1 167,26 zł 

serwetki 75,04 zł 

pasowanie: książeczki 268,97 zł 

pasowanie tort 660,00 zł 

świeczki na tort 24,00 zł 

wafle tortowe 19,12 zł 

Dzień Nauczyciela 323,76 zł 

prezenty gwiazdkowe, opakowania 8 526,09 zł 

mikołaj wodzirej 1 200,00 zł 

mikołaj fotograf zdjęcia 313,74 zł 

prowadzenie konta 7,00 zł 

balony karnawał 127,20 zł 

zwrot funduszu na RR (rezygnacja 

dziecka) 100,00 zł 

dzień dziecka wycieczka 6 800,00 zł 

dzień dziecka autokar 3 800,00 zł 

dzień dziecka prezent 639,90 zł 

zakończenie roku dyplomy dla "0" 1 119,30 zł 

dzień sportu balony 26,99 zł 

dzień dziecka balony 58,98 zł 

inne 147,60 zł 

kwiaty na zakończenie roku 390,00 zł 

RAZEM KOSZTY/WYDATKI 39 294,50 zł 

 

Na koncie bankowym Rady Rodziców pozostała kwota 3.642,93zł z czego 40zł należy zwrócić 

rodzicom Przedszkolaków, którzy nadpłacili komitet rodzicielski w roku 2021/2022. Zestawienie 

osób, którym należy zwrócić wpłaty zostanie przekazana nowej Radzie Rodziców. Niemożliwym było 
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zwrócenie wpłat w bieżącym roku szkolnym, gdyż brak kontaktu z rodzicami i zakończenie roku – 

wakacje. 

 

Rada Rodziców przedstawia przyczyny powstałej oszczędności, która wynikła: 

 z poczynionych działań na rzecz wyboru dyplomu dla zerówek w cenie konkurencyjnej 

względem nam zaoferowanej,  

 rezygnacja przez Rodziców ze zwrotu kosztów transportu związanego z zakupami dla 

Przedszkola, 

 rezygnacja z przedstawienia teatralnego, które zbiegło się w czasie z innym przedstawieniem 

teatralnym, 

 odwołanym przedstawieniem teatralnym ze względu na kwarantannę w grupie aktorów – 

panująca pandemia COVID 19, 

 ufundowania przez Zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców wydruków dyplomów na 

zakończenie roku oraz segregatora na dokumentację, papieru dla Skarbnika do wydruku 

wezwań do zapłaty itp. 

 ufundowanie Medali przez Dyrekcję Przedszkola, 

 z możliwości zapłaty za artykuły higieniczne w kwocie netto. 

Budżet zamyka się kwotą +3.642,93. 

Pozostałą kwotę oszczędności Rada Rodziców postanawia przeznaczyć na wydatki w roku 

szkolnym 2022/2023 oraz proponuje nowej Radzie Rodziców wykorzystanie pozostałej kwoty na 

atrakcje dla przedszkolaków we wrześniu 2022r. 

 

Skarbnik Rady Rodziców 

           Aneta Osińska 

Załączniki: 

- zestawienie szczegółowe BUDŻET – wykonanie 2021/2022  

- wydatki szczegółowo 


