
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

W imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie w Warszawie  

za rok szkolny 2018/2019 

 

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców: 

- opracowano i przyjęto do realizacji plan finansowy Rady Rodziców, który stanowił punkt wyjściowy do 

podejmowania przez Radę Rodziców stosownych decyzji dotyczących dysponowania  powierzonymi Radzie 

środkami wpłacanymi przez rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców 

Śląskich w Warszawie, 

- na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące 

przedsięwzięcia : 

- uroczystości szkolne, tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie 

klas I, choinka na Jadowie, bal karnawałowy, dzień prezentacji szkoły oraz inne szczególne uroczystości – 

5862zł co stanowiło 24% ogółu wydatków w roku szkolnym 2018/2019 

- pomoc socjalna – 5280zł, 21% ogółu wydatków w roku szkolnym 2018/2019 

- wspieranie uprawnionych podmiotów, zakup strojów sportowych, dofinansowanie wycieczki dla uczniów 

wzorowych, współpraca ze szczepem harcerskim – 7088zł, 29% ogółu wydatków w roku szkolnym 2018/2019 

- nagrody w konkursach szkolnych – 3894zł – 16% ogółu wydatków w roku szkolnym 2018/2019 

- pozostałe wydatki, tj,. usługi poligraficzne, bankowe oraz dofinansowanie zakupu podręczników i inne 

wydatki okazjonalne – 2342zł , 10% ogółu wydatków 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

przyniosło wymierne efekty. Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i 

uroczystościach szkolnych jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, 

uroczystość 100-lecia Niepodległości i inne. W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją, gronem pedagogicznym 

i personelem administracyjnym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.  

W minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 

36.440,00 zł. Dysponowaliśmy funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle 

wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów. Szczegółowe informacje finansowe 

zostały zawarte w rozliczeniu finansowym za rok szkolny  2018/2019 sporządzonym przez Skarbnika Rady 

Rodziców. Sprawozdanie finansowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rady 

Rodziców. 
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