
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
RADY RODZICÓW przy SP NR 2 
ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

 
W roku szkolnym 2019/2020 skład Prezydium Rady Rodziców liczył 9 osób. 
 

Prezydium Rady Rodziców rozpoczęło działalność z kwotą 5 459,31 zł (bank 5 124,01 zł, kasa 335,30 zł). 
Wpływy statutowe wyniosły 16 245,00 zł. 

 
Prezydium Rady Rodziców w minionym roku szkolnym zbierało się co miesiąc z wyłączeniem okresu 

marzec-maj(ograniczenia związane z pandemią). 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 – 396,06 zł 

• reklama RR (plakaty Klasa Designe)- 63,00 zł 

• nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego 5 297,05 zł 

• inne wydatki: dotacja PIĘĆ DYCH-  100,00 zł, konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną 
„Wydajemy własną książkę”- 117,40 zł, odznaki wzorowego ucznia(za 2018/2019)- 210,48 zł,  opłaty 
bankowe – 80,00 zł, odsetki od lokat – 9,01 zł, prezent dla byłego przewodniczącego-  885,05 zł, Rajd 
Rodzinny „Owczarnia-Matarnia”- 170,00zł. 

 
Rada Rodziców kontynuowała sposób wydatkowania zbieranych składek, czyli system oparty na zasadzie 
projektu współfinansowanego przez RR. Każdy projekt oprócz części merytorycznej musiał posiadać również 
część finansową, w której wyliczone było zaangażowanie własne i środki o jakie zwracał się pomysłodawca do 
RR. Została ogłoszona jedna edycja konkursu w ramach którego wyłoniono następujących zwycięzców na 
łączną kwotę- 2 960 zł. 
- Pod ojczystym niebem- 1 000,00 zł 
- Integracyjne Piesze Rajdy Rodzinne- 510,00 zł 
- Warsztaty Decoupage- 500,00zł 
- W świecie bajek i bajeczek- 950,00zł 
W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią zrealizowany został projekt „Pod ojczystym niebem” a 
koszty zamknęły się w kwocie 554,25 zł(wydruk tomików i wysyłka nagród). Pozostałe projekty zostały 
przeniesione na kolejny rok szkolny. 
 
Środki pieniężne w wysokości: 
- 1960,00 zł- zarezerwowano na niezrealizowane projekty, 
- 342,47 zł- zarezerwowane na zwrot za zakup nagród dla klas 8, 
- 50,00 zł- zarezerwowane na zwrot za zakup nagród w konkursie recytatorskim.  
 
Rok szkolny 2019/2020 Rada Rodziców zamyka łączną kwotą 13 215,03 zł, która stanowi saldo na rachunku 
bankowym. W związku z rezerwacją środków pieniężnych w wysokości 2 352,47 zł do dyspozycji Rady 
Rodziców na rok szkolny 2020/2021 pozostaje kwota 10 862,56 zł. 

 
 
 
 
 
 

Gdańsk,  dnia 17.09.2020 r. 
 

 
 

Księgowy Rady Rodziców                                                 Przewodnicząca  Rady Rodziców 
Robert Bąk                                                                 Barbara Skwiercz 

 
 

 



 

 

 
DZIAŁANIA RADY RODZICÓW  
w roku szkolnym  2019/2020 

 
 
Rada Rodziców przy SP2 spotkała się raz na walnym zebraniu przedstawicieli wszystkich k las. 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. Wspólnie z biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowski zorganizowaliśmy zbiórkę nowych pluszaków 
dla podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. 
 

6. Zainicjowaliśmy „Jadłospis na życzenie”, którego hitem był rosół z kury. 
 

7. Pozyskaliśmy dużą tablicę korkową dla Samorządu Uczniowskiego oraz podkładki pod myszki 
komputerowe do sal komputerowych. 
 

 
Dziękujemy za okazane nam w minionym roku szkolnym zaufanie. Mamy nadzieję, że nasza działalność choć 
w niewielkim stopniu wywarła pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły. Zachęcamy wszystkich 
Rodziców do współpracy, przekazywania swoich uwag, opinii oraz pomysłów na działalność. 
 

 


