
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 

2020/2021 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce 

przedstawia Rodzicom Uczniów sprawozdanie z roku 2020/2021. 

Zarząd Rady Rodziców rozpoczął działalność z kwotą 1567,55 zł. W roku szkolnym 2020/2021 

z wpłat na Rade Rodziców zebrano 3495 zł. 

W okresie sprawozdawczym zarząd RR pozytywnie zaopiniował przedstawione przez 

Dyrektora szkoły : Program Wychowawczo-Profilaktyczny; proponowane zestawy 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz projekt Planu Finansowego Szkoły. Dyrektor 

zwrócił się również do Rady Rodziców z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 W grudniu uczniowie otrzymali paczki na które Rada Rodziców wydała 2153,14 zł. 

Ze względu na pandemię nie udało się zorganizować Zabawy Choinkowej. 

 Na prośbę Pana Dyrektora Grzegorza Jeziorskiego Rada Rodziców zakupiła pompony 

cheerleaderskie. Była to kwota 126,5 zł (2,5zł –opłata za przelew). 

 W czerwcu udało się zorganizować Dzień Dziecka. Pozyskaliśmy sponsorów, dzięki 

którym dzieci miały darmowe lody i napoje. Dziękujemy firmie Koral oraz firmie 

„Alfred” z Chmielnika.  

 Rada Rodziców zakupiła na ten dzień  kiełbaski na grilla.  Wydaliśmy w sumie 312,41 

zł. 

 Zakupiono również dyplomy szkolne. Była to kwota 205,09 zł. 

 Na zakończenie roku szkolnego zakupione zostały nagrody książkowe dla uczniów za 

bardzo dobre wyniki w nauce. Koszt 210 zł. 

 Wiązanka pogrzebowa. Koszt wiązanki 70 zł. 

 Wydaliśmy 3077, 14 zł  

 

                                                                 Dochody (wpłaty) 

Pozostałość z poprzedniego roku szkolnego 1567,55 zł 

Wpłaty na Radę Rodziców 3495 zł 

Wpłaty dokonane na konto bankowe Rady 
Rodziców: 

- Pan Jan Kłosowski 
- Pan Zbigniew Dziopak 

- Pan Dyrektor Grzegorz Jeziorski 
- Prowizja za zdjęcia 

- Pan Dyrektor Grzegorz  Jeziorski 

 
 

500 zł 
150 zł 
403 zł 
200 zł 
50 zł 

Razem 6365,55 zł 

 



 

 

 

Rozchód (wydatki) 

Paczki na Mikołaja 2153,14 zł 

Pompony cheerleaderskie 126,5 zł 

Dzień Dziecka 312,41 zł 

Dyplomy szkolne 205,09 zł 

Nagrody książkowe za najlepsze wyniki w 
nauce 

 
210 zł 

Wiązanka pogrzebowa  70 zł 

Razem 3077,14 zł 

 

Na koniec roku szkolnego 2020/2021 na koncie Rady Rodziców pozostało 3288,41 zł 


