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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW  

przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

1. Informacje ogólne 

Rada Rodziców ukonstytuowała się dnia 28 września 2015 roku, do jej grona weszło 32 przedstawicieli – 

reprezentantów poszczególnych oddziałów (lista członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016  

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).  

 

W dniu 28 września 2015 roku zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

 Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców, 

 Ireneusz Mirgos – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców,  

 Jolanta Wiczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, 

 Marta Połoncarz – Kępka – Sekretarz Rady Rodziców, 

 Robert Staszewski – Skarbnik Rady Rodziców. 

W składzie Prezydium w roku szkolnym 2015/2016 nie nastąpiły zmiany personalne. 

 

Podczas trwania roku szkolnego 2015/2016 Rada Rodziców odbyła 8 posiedzeń, w 6 posiedzeniach 

uczestniczyli Dyrektor lub p.o. Dyrektora Szkoły oraz inni jej przedstawiciele. Wszystkie posiedzenia Rady 

Rodziców były protokołowane. W roku 2015/2016 Rada Rodziców  podjęła łącznie 35 uchwał, zarówno na 

posiedzeniach oraz w trybie elektronicznym, z uwagi na pilność podejmowanych decyzji. Wykaz podjętych 

uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 

Podczas roku szkolnego 2015/2016 pomiędzy posiedzeniami Rady Prezydium podjęło 4 decyzje  

w trybie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Rodziców:  

 decyzja dotycząca sfinansowania nagród w konkursie na anglojęzyczną kartkę świąteczną  

w kwocie 96 zł (potwierdzona uchwałą Rady Rodziców nr 19/2016 w dniu 22 lutego 2016 roku), 

 decyzja dotyczącą sfinansowania wyjazdu dzieci na konkurs muzyczny „Tulipanada” w kwocie 440 zł 

(potwierdzona uchwałą Rady Rodziców nr 27/2016 w dniu 15 maja 2016 roku),  

 decyzja dotycząca zakupu wieńca na pogrzeb tragicznie zmarłego nauczyciela zajęć komputerowych 

w kwocie 220 zł (ustalenie Rady Rodziców z posiedzenia w dniu 6 czerwca 2016 roku), 

 decyzja dotycząca zakupu pieczątki „Sfinansowano ze środków Rady Rodziców” (ustalenie Rady 

Rodziców z posiedzenia w dniu 6 czerwca 2016 roku). 

 

2. Działalność merytoryczna Rady Rodziców 

 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa i decyzji organu prowadzącego - W roku 

szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa i decyzji organu 

prowadzącego: 

 uchwaliła zaproponowany przez p.o. Dyrektora Szkoły – szkolny program wychowawczy oraz 

szkolny program profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016; 

 zaopiniowała pozytywnie projekt planu finansowego Szkoły na rok 2016; 
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 zaopiniowała pozytywnie zaproponowane przez Dyrektora Szkoły dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016; 

 przedstawiła na wniosek Dyrektora Szkoły pozytywną opinię dotyczącą dorobku zawodowego 13 

nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego; 

 zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie dziennika elektronicznego Librus dla klas 4-6; 

 zaopiniowała pozytywnie instalację źródełka wody pitnej na terenie szkoły. 

 

Wnioski o sfinansowanie - W celu uatrakcyjnienia  zajęć w szkole, wzmocnienia zaangażowania i rozwijania 

pasji dzieci, Rada Rodziców odpowiadając na wnioski kierowane przez nauczycieli w roku szkolnym 

2015/2016 podjęła decyzje o: 

 sfinansowaniu wydawania gazetki szkolnej „Jurandzik”, na łączną kwotę 1574,40 zł; 

 sfinansowaniu organizacji „Balu karnawałowego” na łączną kwotę 2450 zł; 

 sfinansowaniu organizacji „Dnia Misia” na łączną kwotę 396,97 zł; 

 sfinansowaniu zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego na łączną kwotę 5420,07 zł; 

 sfinansowaniu nagród w 14 konkursach szkolnych na łączną kwotę 2536,11 zł; 

 sfinansowaniu wyjazdów na zawody sportowe na łączną kwotę 850 zł; 

 sfinansowaniu wyjazdu na konkurs muzyczny „Tulipanada” na łączną kwotę 864 zł. 

 

Piknik szkolny – loteria, zajęcia Szalonego Naukowca z okazji Dnia Dziecka - Rada Rodziców aktywnie 

włączyła się do organizacji „Pikniku szkolnego” finansując m.in. zakup nagród na konkursy piknikowe na 

łączną kwotę 399,56 zł oraz organizując z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym, przy czynnym udziale 

rodziców, loterię fantową, z której dochód  został przeznaczony w całości na organizację pokazów 

„Szalonego Naukowca” odbywających się z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów szkoły. Łączny koszt 

pokazów wyniósł 1750 zł.  

 

Bezpieczeństwo uczniów i komunikacja 

 Rada Rodziców przeprowadziła postępowanie w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty 

ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły. W postepowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę 

ubezpieczenia firmy Gothaer i rekomendowano Dyrektorowi Szkoły (uchwała nr 5/2015) podpisanie 

umowy ubezpieczenia. W celu oceny jakości usług świadczonych przez tą firmę przeprowadzono 

wśród rodziców ankietę. Na podstawie przeprowadzonej ankiety Rada Rodziców w dniu 6 czerwca 

2016 roku rekomendowała ponowne rozważenie zawarcia umowy ubezpieczenia z tym 

ubezpieczycielem i zobowiązała Prezydium do wystąpienia do ubezpieczyciela z prośbą o złożenie 

oferty.  

 W związku z nagminnym niestosowaniem się przez kierowców do przepisów ruchu drogowego  

w rejonie szkoły, polegającym m.in. na: jeździe pod prąd, przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz 

parkowaniu samochodów w sposób ograniczającym widoczność, Rada Rodziców wystąpiła  

z wnioskiem do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji o objęcie nadzorem policji 

rejonu Szkoły. W odpowiedzi na to wystąpienie Policja wzmocniła patrole w rejonie szkoły, 

dodatkowo wystąpiła do Straży Miejskiej o wsparcie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów. 

 W związku z dzikimi zwierzętami występującymi w okolicach szkoły (dziki, lisy) Rada Rodziców 

zawnioskowała do Dyrekcji Szkoły o wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie 
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w roku szkolnym 2016/2017 zajęć dla uczniów z zakresu zachowania się w przypadku spotkania z 

takimi zwierzętami.  

 Podczas pikniku szkolnego przedstawiciele Rady Rodziców zbierali podpisy pod petycją dotyczącą 

uruchomienia dodatkowej linii autobusu łączącego teren Zielonej Białołęki z Urzędem Dzielnicy. 

 

Strona Rady Rodziców, ankiety 

 Rada Rodziców mając na celu transparentność swoich działań oraz wzmocnienie komunikacji ze 

społecznością szkolną stworzyła, bez angażowania środków finansowych, stronę internetową Rady 

Rodziców, na której dostępne są informacje o jej działalności, w tym treść podejmowanych uchwał i 

stan finansów. Posiadanie przez Radę własnej strony internetowej pozwala obecnie na 

przekazywanie informacji do rodziców bez angażowania przedstawicieli szkoły.  

 Mając na celu szeroką dyskusję dotyczącą spraw szkolnych, które finansowane są przez rodziców, 

Rada Rodziców przeprowadziła dwie ankiety dotyczące opinii: o jakości usług firmy cateringowej 

obsługującej szkołę oraz o realizacji umowy ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły. Wyniki ankiet 

były podstawą do podejmowania decyzji przez Radę oraz do przedstawienia Dyrekcji Szkoły opinii 

ogółu rodziców w danej sprawie. 

 

Działania dotyczące wyegzekwowania kwot pochodzących z wpłat 1% od Stowarzyszenia „Przyjazna 

szkoła” 

W dniu 6 lutego 2013 roku Rada Rodziców, przy akceptacji Dyrektora Szkoły, zawarła umowę ze 

Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” w celu prowadzenia zbiórki środków finansowych w ramach akcji 1%.  

W ramach tej akcji roku 2013 do Stowarzyszenia na rzecz SP 231 wpłynęła kwota 19.545,61 zł,  

w roku 2014 kwota 19.339,35 zł. Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 2014/2015, w celu 

wykorzystania tych środków złożyła do Stowarzyszenia wniosek o dofinansowanie aranżacji i wyposażenia 

biblioteki szkolnej. Wniosek ten został zaakceptowany przez Stowarzyszenie w lipcu 2015 roku i przesłano 

do Rady Rodziców projekt umowy o dofinansowanie projektu. Pomimo tego faktu, Stowarzyszenie nie 

podpisało umowy, ani nie przesłało zebranych na rzecz Szkoły środków. Rada Rodziców w roku szkolnym 

2015/2016 podjęła następujące działania: 

 zgłosiła do Stowarzyszenia liczne zastrzeżenia do projektu umowy (żadne z nich nie zostało przyjęte 

przez Stowarzyszenie); 

 podpisała umowę ze Stowarzyszeniem (uchwała nr 6/2016); 

 wielokrotnie próbowała nawiązać kontakt telefoniczny i mailowy ze Stowarzyszeniem; 

 wezwała Stowarzyszenie do podpisania i odesłania umowy nr W-299/A/2014/12/17 przesłanej 

przesyłką poleconą i odebraną przez Stowarzyszenie w dniu 16 listopada 2016 roku oraz o wypłatę 

kwoty 19.284 złote z tytułu przyznanej przez Stowarzyszenie dotacji do zaakceptowanego wniosku 

zarejestrowanego pod numerem W-299/A/2014/12/17; 

 występowała do Dyrekcji Szkoły z prośbą o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej szkoły 

informacji o przynależności do Stowarzyszenia oraz o akcji 1% (wymóg wynikający z podpisanej 

przez Stowarzyszenie umowy).  

 

3. Finanse Rady Rodziców 

Rok szkolny 2015/2016 Rada Rodziców rozpoczęła z saldem 19.021,58 zł. W trakcie roku szkolnego składki  

z tytułu wpłat na Radę Rodziców wyniosły 19.160 zł. Dodatkowym przychodem Rady były środki z tytułu 
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zorganizowanej loterii fantowej w kwocie 1072 zł, rozdawanej waty cukrowej od klasy I A – 278,11 zł oraz 

zwrot od klasy V B tytułem opłaty za autokary w roku szkolnym 2014/2015, w wysokości 215 zł. Łączne 

wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wyniosły 16.669,47 zł.  

Obecnie stan środków Rady Rodziców na dzień 31 sierpnia 2016 roku wyniósł 23.077,22 zł. Tabela 

rozliczenia preliminarza wydatków  Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 oraz wykaz wpłat 

poszczególnych klas stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

 

Nie chcąc obciążać nadmiernie budżetów domowych uczniów naszej Szkoły Rada Rodziców w roku 

szkolnym 2015/2016 podtrzymała wysokość składki rocznej w wysokości 50 zł. Niestety, rok do roku 

obserwujemy spadek wysokości wpłat w poszczególnych klasach, co nie wynika tylko i wyłącznie ze 

zmniejszającej się liczby uczniów w szkole. W związku z tym faktem, Rada prowadziła działania 

intensyfikujące zbieranie środków finansowych m.in. wystosowując apele do rodziców.   

Pomimo zjawiska spadku przychodów Rada Rodziców podtrzymała swoją dotychczasową politykę dotyczącą 

braku pobierania prowizji od kontrahentów, z którymi rekomenduje podpisanie umowy Dyrekcji Szkoły,  

w zamian za wynegocjowane niższe ceny dla rodziców np. ubezpieczenie. 

 

4. Najważniejsze wnioski i rekomendacje Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 

 

Ubezpieczenie  - W związku z rekomendacją Rady Rodziców z dnia 6 czerwca 2016 roku pozyskana została 

oferta od dotychczasowego ubezpieczyciela. Warunki ubezpieczenia oraz kwoty z nich wynikające pozostają 

bez zmian. Konieczne jest podjęcie przez nowo wybraną Radę Rodziców  uchwały w sprawie 

rekomendowania Dyrektorowi Szkoły podpisania umowy z ubezpieczycielem. 

Stołówka szkolna - W związku z sygnałami od rodziców dotyczących złej jakości i temperatury  posiłków 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 na bieżąco zgłaszała problemy Dyrekcji Szkoły. Dodatkowo  

z przeprowadzonej ankiety dotyczącej posiłków wynikało, że rodzice nie są zadowoleni z jakości usług 

świadczonych przez firmę Z.G.H.P. WIGRAM, 03- 233 Warszawa, ul. Faradaya 1.  

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2016 roku umową z obecnym dostawcą posiłków nie jest 

zasadnym automatyczne przedłużanie umowy, ale  przeprowadzenie przez nowo wybraną Radę Rodziców 

wraz z przedstawicielami szkoły konkursu ofert i wyłonienie najkorzystniejszej oferty. 

Ustalenie polityki dotyczącej nagród na koniec roku - W związku z decyzjami dotyczącymi zakupów nagród 

książkowych na koniec roku szkolnego 2015/2016 i toczącymi się dyskusjami o zasadności lub jej braku przy 

zakupie książek dla wszystkich uczniów kończących szkołę, zasadnym wydaje się podjęcie przez nowo 

wybraną Radę Rodziców na jednym z jej pierwszych posiedzeń decyzji odnośnie zasad finansowania tych 

nagród.  

Dalsze kroki w stosunku do Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła - W celu wyegzekwowania środków od 

Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” nowo wybrana Rada Rodziców powinna: 

 podjąć decyzję o zaakceptowaniu regulaminu Akcji 1% na rok 2016, bez angażowania się w jej 

promocję (co umożliwi wejście na panel Stowarzyszenia); 

 spowodować pojawienie się na stronie internetowej strony Szkoły informacji wymaganych umową 

ze Stowarzyszeniem; 

 opracować i złożyć wniosek na wykorzystanie środków finansowych pozostających na koncie Szkoły  

w Stowarzyszeniu; 
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 podjąć decyzję o ewentualnym skierowaniu pozwu sądowego przeciwko Stowarzyszeniu i złożyć 

wniosek o zabezpieczenie. 

 

Prócz powyższych wniosków wynikających bezpośrednio w działań podejmowanych przez Radę podczas 

kończącej się kadencji, nowo wybrana Rada powinna rozważyć podjęcie następujących działań: 

 współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz organem prowadzącym w obszarze wdrażania reformy 

edukacyjnej; 

 po wyegzekwowaniu środków należnych Szkole od Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, rozważyć 

kontynuację współpracy z inną organizacją pożytku publicznego w celu pozyskiwania na rzecz 

społeczności szkolnej środków z tytułu 1%; 

 udział społeczności szkoły w kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego. 
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Rodziców  

przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

Reprezentanci klas w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 

 

I A – Piotr Kowalewski 

I B – Magdalena Janowczyk 

I C – Jacek Szlis 

I D – Grzegorz Wałkuski 

I E – Agnieszka Górska 

I F – Marta Zamłynna – Skrobas 

II A – Liliana Banasiak 

II B – Marta Kieczka 

II C – Grzegorz Dzięcioł 

II D – Beata Bakoń 

II E – Anna Kucek 

II F – Joanna Mieleszko 

II G – Marta Połoncarz – Kępka 

III A – Renata Robaszewska 

III B – Karolina Kamińska 

III C – Katarzyna Rewucka 

III D – Jolanta Wiczuk 

III E – Robert Bobiński 

III F – Janusz Kamiński – Has 

IV A – Mariola Biedrzycka 

IV B – Marta Stachnik, Michał Mikołajczyk 

IV C – Katarzyna Mikołajczyk 

IV D – Marzena Zdeb 

IV E – Barbara Grześ, Anna Firak 

V A – Anna Czmielewska 

V B – Ireneusz Mirgos 

V C – Jacek Drzycimski 

V D – Dariusz Rosłonek 

V E – Robert Staszewski 

VI A – Agnieszka Klukowska 

VI B – Magdalena Domżalska 

VI C – Anna Wiszowata 
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Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Rodziców  

przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 

 

 Uchwała nr 1/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Rodziców 

za rok szkolny 2014/2015 oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców;  

 Uchwała nr 2/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki na fundusz 

Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016; 

 Uchwała nr 3/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016; 

 Uchwała nr 4/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania z funduszy Rady Rodziców oraz wzoru jego rozliczenia; 

 Uchwała nr 5/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej 

zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły; 

 Uchwała nr 6/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej 

zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”; 

 Uchwała nr 7/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu 

Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie;  

 Uchwała nr 8/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu 

Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie;  

 Uchwała nr 9/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej instalacji 

„źródełka” wody pitnej dla uczniów szkoły; 

 Uchwała nr 10/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 

Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016; 

 Uchwała nr 11/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

projektu „Dzień misia”; 

 Uchwała nr 12/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

konkursów związanych z „Dniami Bibliotek Szkolnych”; 

 Uchwała nr 13/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup biletów 

komunikacji miejskiej na zawody sportowe; 

 Uchwała nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

balu karnawałowego; 

 Uchwała nr 15/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu Planu 

Finansowego na rok 2016 Szkoły Podstawowej nr 231 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie; 

  Uchwała nr 16/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie 

Gazetki „Jurandzik”; 

 Uchwała nr 17/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród w konkursie „Fair play”; 

 Uchwała nr 18/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród w konkursie na rymowankę dotyczącą grzecznego i kulturalnego zachowania; 
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 Uchwała nr 19/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród w konkursie na anglojęzyczną kartkę świąteczną; 

 Uchwała nr 20/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród w pięciu konkursach dla klas I-III w pierwszym semestrze roku szkolnego; 

 Uchwała nr 21/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 15 

grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie balu karnawałowego; 

 Uchwała nr 22/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

wyjazdu reprezentantów szkoły na zawody pływackie; 

 Uchwała nr 23/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

dofinansowanie wyjazdu na konkurs muzyczny „Tulipanada”; 

 Uchwała nr 24/2016 z dnia 15 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia 

w szkole dzienników wyłącznie w wersji elektronicznej; 

 Uchwała nr 25/2016 z dnia 15 maja 2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród w konkursie na anglojęzyczną kartkę wielkanocną; 

 Uchwała nr 26/2016 z dnia 15 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

nagród na konkursy podczas „Pikniku rodzinnego”; 

 Uchwała nr 27/2016 z dnia 15 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

wyjazdu na kolejny etap konkursu muzycznego „Tulipanada”; 

 Uchwała nr 28/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody sfinansowanie 

pokazów szalonego naukowca z okazji Dnia Dziecka; 

 Uchwała nr 29 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie nagród na 

konkurs " Bądź kumplem nie dokuczaj"; 

 Uchwała nr 30/2016  w sprawie zaopiniowania dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o 

stopień awansu zawodowego; 

 Uchwała nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie sfinansowania nagród książkowych 

związanych z zakończeniem roku szkolnego; 

 Uchwała nr 32/2016 z dnia 6 czerwca w sprawie zmiany uchwały nr 28/2016 z dnia 1 czerwca 2016  

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie pokazów szalonego naukowca z okazji Dnia Dziecka; 

 Uchwała nr 33/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie sfinansowania upominków 

książkowych dla uczniów klas szóstych z okazji zakończenia szkoły; 

 Uchwała nr 34/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zgody na sfinansowanie nagród 

książkowych w konkursach i olimpiadach dla klas IV – VI w roku szkolnym 2015/16; 

 Uchwała nr 35/2016 z dnia 25 września 2016 roku w sprawie Sprawozdania z działalności Rady 

Rodziców Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie w roku 

szkolnym 2015/2016. 
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Załącznik nr 3 do Sprawozdania z działalności Rady Rodziców  

przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

P R E L I M I N A R Z 
WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW 

w roku szkolnym 2015/2016 

Realizacja 

Saldo Rady Rodziców pozostałe po roku szkolnym 2014/15       19 021,58 zł    

1. Przychody (na podstawie zeszłego roku)   

a) Wpłaty inne                      -   zł  1 565,11 zł 

    

a) Składka na Radę Rodziców       25 600,00 zł  19 160,00 zł 

RAZEM PRZYCHODY:       25 600,00 zł  20 725,11 zł  

3. Planowane wydatki (na podstawie wydatków w ubiegłym roku)   

a) Bezpośrednia pomoc dla dzieci   

  1. Piknik szkolny                      -   zł  -399,56 zł 

  1. Nagrody na koniec roku szkolnego -    10 000,00 zł  -5 420,07 zł 

  2. Nagrody konkursy , zawody -       7 000,00 zł  -2 536,11 zł 

  3. Wyjazdy na zawody i konkursy -       1 500,00 zł  -850,00 zł 

  4. ANIMATO -       1 000,00 zł  -864,00 zł 

  5. Gazetka Jurandzik -       3 000,00 zł  -1 574,40 zł 

  6. Bale i dyskoteki -       2 500,00 zł  -2 450,00 zł 

  7. Występ Szalonego Naukowca                      -   zł  -1 750,00 zł 

b) Inne wydatki     

  1. Wsparcie 1% -          400,00 zł  0,00 zł 

  2. Opłaty bankowe -          450,00 zł  -525,33 zł 

  3. Wydatki RR ( wieniec , pieczątka )                      -   zł  -300,00 zł 

RAZEM ROZCHODY: -    23 350,00 zł  -16 669,47 zł 

Planowane saldo na koniec roku szkolnego 2014/15   21 271,58 zł  23 077,22 zł 
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Stan wpłat po klasach na dzień 31.08.2016r. 

 

Klasa Kwota 

I A 950 

I B 525 

I C 1200 

I D 400 

I E 500 

I F 675 

II A 800 

II B 700 

II C 400 

II D 1200 

II E 650 

II F 280 

II G 950 

III A 500 

III B 150 

III C 200 

III D 1150 

III E 400 

III F 850 

IV A 650 

IV B 500 

IV C 300 

IV D 150 

IV E 425 

V A 300 

V B 1150 

V C 130 

V D 50 

V E 1100 

VIA 450 

VIB 150 

VIC 675 

BEZ NAZWY 650 
 

 

 


