
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
RADY RODZICÓW przy SP NR 2 
ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
 
 
W roku szkolnym 2018/2019 skład Prezydium Rady Rodziców liczył 9 osób: 
 

Prezydium Rady Rodziców rozpoczęło działalność z kwotą 12648,97 zł (bank 12.588,95 zł, kasa 60,02 zł). 
Wpływy statutowe rozpoczęły się już w sierpniu 2018 r. wpłynęło 890,00 zł, ostatecznie wpływy wyniosły       
17 771,49 zł. 

Prezydium Rady Rodziców w minionym roku 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 – 443,07 zł 

• reklama RR (ulotki na dzień otwarty i poczęstunek na Walnym zebraniu) 141,22 zł   

• dofinansowanie opasek indentyfikacyjnych dla klas 0 -  94,80 zł 

• dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę jednego ucznia – 130,00 zł 

• naklejki na schody i ściany – 2762,94 zł 

• tablica emocji + odmalowanie już istniejących – 2739,98 zł 

• nagrody dla uczniów – 6454,58 zł 

• Inne wydatki: dotacja PIĘĆ DYCH - 154,00 zł, dofinansowanie sprzętu na potrzeby sali sportowej – 
97,66 zł, opłaty bankowe – 44,00 zł, odsetki od lokat – 15,49 zł,  

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 których wyłoniono następujących zwycięzców na 
łączną kwotę – 5680,12 zł: 

  

Edukacja przez zabawę 600,00 

Grafomotoryka dla smyka 400,00 

Integracyjne piesze rajdy 680,00 

Pod ojczystym niebem 900,00 

Projekt Fun 1500,00 

Spotkanie ze sztuką  100,12  

W świecie bajek i bajeczek 1500,00 

 
Zrealizowane zostały wszystkie wnioski Budżetu Uczniowskiego z zeszłego roku: 

1. „Kanapy na korytarzach” - kwota 1 599.80 zł 
2. „Nowe wyposażenie do zajęć wychowania fizycznego” - kwota 1749.97 zł  
3. „Gry korytarzowe” - kwota 1 691.00 zł 

4. „Koszulka dla wolontariusza" - kwota 683.00 zł. 
 
Rok szkolny 2018/2019 Rada Rodziców zamyka łączną kwotą 5 689,31 zł, z której 5 124,01 zł stanowi 

saldo rachunku bankowego, a 334,30 zł stan kasy prowadzonej przez Skarbnika. 
 

 
 
 
 
 

Gdańsk,  dnia 18.09.2019 r. 
 

 
 

Księgowy Rady Rodziców                                                 Przewodniczący  Rady Rodziców 
Robert Bąk                                                                 Grzegorz Giżewski 

 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

 

 
 
Rada Rodziców przy SP2 spotkała się dwa 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 6 i 7 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. Chętne klasy mogły 
zrobić sobie grupowe zdjęcie z Mikołajem w specjalnie przygotowanym na to miejscu. Dzięki bardzo 
dobremu przygotowaniu żadna z klas (prawdopodobnie) nie została pominięta, a Mikołaj „w całości” 
wrócił do domu. 

 
4. Zakupiliśmy i nakleiliśmy kilkadziesiąt naklejek edukacyjnych na schody i ściany. 

 
5. Wspólnie ze Szkołą wystąpiliśmy o środki do Rady Dzielnicy na montaż paneli wygłuszających na 

korytarzu – wniosek został zaakceptowany w całości w kwocie 25 000 zł, realizacja nastąpi w b.r. 
 

6. Wspólnie z Małym Samorządem Uczniowskim i Samorządem Uczniowskim uczestniczyliśmy w akcji 
„Zaczytani” - akcji zbierania książek do otwieranych bibliotek w szpitalach. 

 
7. Za naszą inicjatywą powstała pomiędzy biblioteką, a świetlicą „Ściana emocji” – całość sfinansowana z 

funduszy Rady Rodziców. 
 
 
 

 
Dziękujemy za okazane nam w minionym semestrze zaufanie. Mamy nadzieję, że nasza działalność 

wywarła pozytywny wpływ na funkcjonowanie placówki. Zachęcamy wszystkich Rodziców, którym leży na 
sercu dobro naszych dzieci, do współpracy: do przekazywania swoich uwag, opinii oraz pomysłów na 
działalność. 
 

 


