
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
RADY RODZICÓW przy SP NR 2 

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
 

 

 

 
W roku szkolnym 2018/2019 skład Prezydium Rady Rodziców w raz z objętymi funkcjami był następujący: 
1. Barbara Skwiercz – Przewodnicząca 
2. Adam Mazur - Zastępca 
3. Małgorzata Burzak – Skarbnik 
4. Robert Bąk – Księgowy 
5. Diana Doktor- sekretarz 
6. Magdalena Tomczyk- sekretarz 
7. Agnieszka Rucińska 
8. Krzysztof Konefał 
9. Artur Fiet 
 

Prezydium Rady Rodziców rozpoczęło działalność z kwotą 5 459,31 zł (bank 5 124,01 zł, kasa 335,30 zł). 
Wpływy statutowe w pierwszym półroczu wyniosły 15 915,00 zł. 

 
Prezydium Rady Rodziców w minionym semestrze szkolnym zbierało się co miesiąc. Najczęściej 

spotkania były prowadzone w obecności Pani Dyrektor SP 2. Podczas spotkań omawiane były bieżące sprawy 
uczniów szkoły jak również zatwierdzane były wydatki w ramach statutowych działań do których należy 
zaliczyć:  

• słodki podarek na Dzień Edukacji oraz wsad do worka Św. Mikołaja w kwocie – 396,06zł 

• reklama RR 63,00 zł 
Inne wydatki: odznaki wzorowego ucznia(za 2018/2019)- 210,48 zł,  opłaty bankowe – 70,00 zł, odsetki od 
lokat – 6,07 zł, prezent dla byłego przewodniczącego-  885,05 zł. 
 
 

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 Rada Rodziców zamyka łączną kwotą 19 130,79 zł z której  
17 712,19 zł stanowi saldo rachunku bankowego, a 1 418,60 zł stan kasy prowadzonej przez Skarbnika. 
 
 
 
 
 
 

Gdańsk,  dnia 5.02.2020 r. 
 

 
 

Księgowy Rady Rodziców                                                 Przewodnicząca  Rady Rodziców 
Robert Bąk                                                                 Barbara Skwiercz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DZIAŁANIA RADY RODZICÓW  

w pierwszym semestrze roku szkolnego  2019/2020 
 

 
Rada Rodziców przy SP2 spotkała się raz na walnym zebraniu przedstawicieli wszystkich klas. Prezydium 

Rady Rodziców zbierało się regularnie w odstępach comiesięcznych (w większości spotkań uczestniczyła Pani 
Dyrektor). 

Wszystkie informacje o działalności PRR umieszczane były na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu głównym 
oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców. Znajdują się tam m.in. zatwierdzone 
regulaminy, informacje o konkursach, bieżących zadaniach, przyznanych nagrodach oraz skróty protokołów ze 
spotkań Prezydium RR. Podano tam również adres poczty elektronicznej PRR. 

Poza działaniami wskazanymi w zestawieniu finansowym, PRR w minionym semestrze zajęło się 
następującymi sprawami:  

 
1. Staraliśmy się na bieżąco reagować na prośby i odpowiadać na pytania kierowane do RR za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
2. Przy współpracy z Samorządem Uczniowskim w Dniu Edukacji przekazaliśmy słodki upominek 

pracownikom szkoły.  
 

3. Dofinansowaliśmy wizytę Mikołaja w szkole, która odbyła się 10 grudnia. Zaproszony gość z Laponii 
rozdał ok. 1400 lizaków, 150 „kart zwolnienia”. Bardzo pomocne okazały się Śnieżynki z SU, które 
pomagały gościowi w rozdawaniu prezentów i kierowaniu do konkretnych klas. Dzięki bardzo dobremu 
przygotowaniu żadna z klas (prawdopodobnie) nie została pominięta, a Mikołaj „w całości” wrócił do 
domu. 

 
4. Braliśmy czynny udział w realizacji projektu złożonego do Rady Dzielnicy Piecki Migowo- wygłuszenie 

korytarza szkolnego. 
 

5. W trakcie realizacji są konkursy: 
- Klasa Designe– wystrój tematyczny klasy  

     - Projekty 

 - Dotacja 5Dych. 

 
 

 


