
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚĆI  RADY  RODZICÓW   

PRZY  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZESZKOLNYM  NR 5  W  RYBNIKU   

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022 

                         

Rada Rodziców działa  jako jeden z organów szkoły ,na podstawie Regulaminu Rady 

Rodziców Szkoły Nr 5 w Rybniku przyjętego uchwałą Rady. Naszym głównym celem jest 

wspieranie statutowej działalności szkoły, poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych 

składek. Realizacja zadań w minionym roku szkolnym możliwa była jedynie przy współdziałaniu 

wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły, poprzez pracę „oddziałowych rad rodziców”. 

Bieżące sprawy w roku szkolnym 2021/2022 rozpatrywaliśmy w nowym składzie Rady 

wybranym w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty. Członkowie Rady na pierwszym spotkaniu wybrali spośród siebie 4 osobowy 

zarząd: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza. Sprawami księgowymi zajął się  

Marcin Wojciechowski skarbnik - prowadząc chronologicznie ewidencję przychodów  

i wydatków w kasie, raport kasowy i rejestr bankowy. W ciągu roku szkolnego odbyły się 2 

spotkania Rady. Wspólnie omawialiśmy zagadnienia związane z realizacją zadań: 

rozpatrywaliśmy złożone do Rady pisemne wnioski nauczycieli szkoły, dostosowując potrzeby 

do możliwości finansowych. Z posiedzeń Rady Sekretarz sporządzał protokoły, w których 

ujmowano wszystkie omawiane sprawy oraz zapadłe decyzje. Na miesięczne zebrania Rady 

Rodziców zapraszano Dyrektora szkoły, celem koordynacji wspólnych zadań. 

Decyzje finansowe podejmowane były na podstawie planu finansowego przyjętego na 

pierwszym ogólnym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 gdzie przychody  

i wydatki skalkulowano wg zeszłorocznych składek. Zaakceptowano również propozycję 

miesięcznej składki w wysokości 13 zł, pozostawiając każdemu z rodziców możliwość 

indywidualnego zadeklarowania dobrowolnej kwoty. 

Przychody i rozchody Rady Rodziców prowadzono w formie uproszczonej ewidencji 

kasowej i bankowej. 

 

STAN RACHUNKU BANKOWEGO  kształtował się następująco: 

Saldo początkowe na dzień 01.09.2021 wynosi 16.272,29 zł  

Saldo końcowe na dzień 31.08.2022 wynosi 14.135,87 zł  

STAN KASY kształtował się następująco: 

Saldo początkowe na dzień 01.09.2021 wynosi  2.654,40 zł 

Saldo końcowe na dzień 31.08.2022 wynosi  4.439,45 zł 

 



Najważniejsze wydatki ze środków zgromadzonych na kącie jak i w kasie Rady Rodziców 

przeznaczono na: 

- 2.385,64 zł   wydatki bieżące 

- 2.453,24 zł   papier do ksero 

- 2.425,97 zł    nagrody wynikające z konkursów                

- 2.706,46 zł  upominki (dyplomy) na zakończenie roku szkolnego oraz klasy 

trzecie i ósme 

- 2.559,60 zł   nagrody (książki) na zakończenie roku szkolnego 

- 2.146,80 zł   książki do biblioteki 

- 10.060,00 zł              środki dla klas na dzień dziecka 

- 2.560,00 zł                  rolety do sali biologicznej 

- 736,50 zł                     przejazd uczniów na zawody sportowe 

 

Korzystając z okazji składamy podziękowania dla wszystkich rodziców uczniów naszej 

szkoły, zarówno za przekazane dobrowolne środki pieniężne jak i osobiste zaangażowanie. 

Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły jesteśmy wdzięczni za wniesiony 

wkład własnej pracy. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy realizować zadania, które nie mieściły 

się w budżecie szkoły, a skierowane były do jej uczniów. 

  



 

      
BUDŻET RADY RODZICÓW   

 

      STAN KONTA RR (PKO) 31.08.2022 14 135,87 zł 
 

STAN KASY RR 31.08.2022 4 439,45 zł 
 

W TYM WYDATKI KASA   14 214,95 zł 
 

W TYM WYDATKI KONTO   13 760,42 zł 
   

  

    

 SALDO Z WYDATKAMI   18 575,32 zł 
 

      

      

      

      

 

Proponowany plan finansowy na rok szkolny 2021/2022 

 

    

Plan Wykonanie 

1 Nagrody w konkursach   7 000,00 zł 2 425,97 zł 

2 Książki do biblioteki   2 500,00 zł 2 500,76 zł 

3 Książki na koniec roku szk.   3 000,00 zł 2 146,80 zł 

4 Papier ksero   2 000,00 zł 2 453,24 zł 

5 Dyplomy na zakończenie roku szk.   2 000,00 zł 1 678,44 zł 

6 Przejazd uczniów na zawody   1 000,00 zł 736,50 zł 

7 Upominki zakończenie klasa 3 i 8   1 500,00 zł 1 028,02 zł 

8 Zakup dla szkoły   10 000,00 zł 12 620,00 zł 

9 Wydatki bieżące   5 000,00 zł 2 385,64 zł 

  

SUMA   34 000,00 zł 27 975,37 zł 

       

 



 

WYDATKI RR 2021/2022 

      

 
WYDATKI - KONTO 

 
WYDATKI - KASA 

 
13 760,42 zł SUMA 

 
14 214,95 zł SUMA 

 

196,78 zł konkursy biblioteczne - Łopatka 

 

13,64 zł zakup segregatora i przekładek na rzecz działalności R/R 

 

0,50 zł opłata za przelew 06.12.21r. 

 

136,20 zł dyplomy na pasowanie pierwszoklasistów - Stawiarz 

 

118,63 zł konkursy informatyczne - Wilczek 

 

100,00 zł kwiaty na Dzień Nauczyciela 

 

0,50 zł opłata za przelew 15.03.22r. 

 

250,00 zł przejazd uczniów na zawody sportowe - Muschiol 

 

2 500,76 zł książki do biblioteki - Łopatka 

 

104,80 zł 

konkurs "Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński" - 

Zoremba-Piszczan 

 

0,50 zł opłata za przelew 21.03.22r. 

 

102,20 zł konkurs różańcowy - Zoremba-Piszczan 

 

2 146,80 zł książki na koniec roku - Łopatka 

 

444,46 zł słodycze na Mikołaja - Rocznik 

 

0,50 zł opłata za przelew 11.04.22r. 

 

35,00 zł 

wypłata środków dla biblioteki za zbiórkę tonerów - 

Łopatka 

 

1 028,02 zł kubki dla klas VIII - Wilczek 

 

255,60 zł zakup słodyczy- "Kolorowe dni w szkole" - Jureczko 

 

0,50 zł opłata za przelew 23.05.22r. 

 

50,00 zł kwiaty na urodziny wicedyrektor 

 

0,50 zł opłata za przelew 13.06.22r. 

 

501,85 zł imprezy świetlicowe - Kruzińska 

 

400,00 zł 

zakup bonów upominkowych dla 

laureatów (4x100 zł) 

 

65,00 zł przejazd uczniów na zawody sportowe - Muschiol 

 

500,00 zł 

zakup bonu upominkowego dla Pani 

dyrektor ( emerytura ) 

 

100,00 zł konkurs "Kraje niemieckojęzyczne" - Tront-Furgoł 

 

1 678,44 zł 

zakup dyplomów na koniec roku - 

Stawiarz 

 

78,52 zł konkurs "Kraje anglojęzyczne" - Rydzyńska 

 

2 560,00 zł zakup rolet do sali biologicznej 

 

2,99 zł zakup kopert na rzecz działalności R/R 

 

0,50 zł opłata za przelew 12.07.22r. 

 

10 060,00 zł środki dla klas na Dzień Dzicka 

 

2 453,24 zł zakup paieru kesro - sekretariat 

 

121,50 zł przejazd uczniów na zawody sportowe - Kasiak 

 

0,50 zł opłata za przelew 19.07.22r. 

 

90,00 zł 

konkurs dla klas I-III " Mój słownik obrazkowy" - 

Sobiech 

 

100,00 zł 

Śląski Szkolny Związek Sportowy - 

Stawiarz 

 

300,00 zł przejazd uczniów na zawody sportowe - Muschiol 

 

73,75 zł 

zakup segregatora, przekładek, 

koszulek i tuszu dla R/R 

 

304,34 zł konkursy sportowe - Muschiol 

 

    

 

203,36 zł konkurs "Św. Antoni" - Zoremba-Piszczan 

 

    

 

99,80 zł Konkursy informatyczne - Wilczek 

 

    

 

100,00 zł zakup bonu upominkowego dla laureata 

 

    

 

170,00 zł kwiaty na zakończenie roku szkolnego dla dyrektorów 

 

    

 

102,08 zł konkurs "Świat jest bryłą" - Sworowska 

 

    

 

91,30 zł konkurs świąteczny dla klas I-III - Skowronek 

 

    

 

81,99 zł  konkursy samorządu uczniowskiego - Sworowska 

 

    

 

149,42 zł konkursy plastyczne - Gryniewicz 

 

    

 

100,90 zł konkurs "Krzyża się nie wstydzę" - Zoremba-Piszczan 

 


