
Podsumowanie działań Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zielonkach

Zielonki, 20.09.2022 r.



Najważniejsze zakupy
- szafki szkolne na podręczniki dla klas 4 i 8

- stojak rowerowy



Najważniejsze działania
- zakończenie prac na szkolnym patio

- wsparcie działań szkoły po wybuchu wojny w Ukrainie i otwarciu 
oddziałów przygotowawczych

- petycja w sprawie zagospodarowania działki sąsiadującej ze szkołą pod 
park/plac zabaw oraz udział w spotkaniach dotyczących realizacji 

inwestycji na tej działce
- petycja i pisma w sprawie bezpieczeństwa uczniów na drogach 

prowadzących do szkoły
- udział w rajdzie rowerowym (dodatkowe nagrody dla 

uczestników-uczniów szkoły)

- pozyskanie dodatkowych środków z budżetu sołectwa Zielonki na zakup 

szafek szkolnych dla uczniów oraz na zakup stojaka rowerowego 



Podsumowanie budżetu RR

Wpływy:

- dobrowolne składki rodziców
- dobrowolne składki na świetlicę

- wpłata od ubezpieczyciela

18 522,93 zł
8 310,00 zł
2 015,00 zł

Razem: 44 066,85 zł

stan konta na dzień 16.09.2021: 15 218,92 zł
  9 540,30 złstan konta na dzień 15.09.2022:



Wydatki:
- zakup szafek szkolnych na podręczniki (klasy 4 i 8)

- wsparcie funkcjonowania oddziałów przygotowawczych
- nagrody książkowe dla uczniów wpisanych do Złotej Księgi (z 

okazji zakończenie roku szkolnego)
- nagrody w rajdzie rowerowym dla uczniów-uczestników

- koszty związane z organizacja petycji
- Sekretariat (kwota do dyspozycji p. Dyrektor)

- Sekretariat (kwota przekazana na potrzeby świetlicy szkolnej)
- Święto Edukacji Narodowej (wsparcie akcji “Zamiast kwiatka 

niosę pomoc” + okolicznościowa karta)
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

- zakończenie roku szkolnego (wsparcie akcji “Zamiast kwiatka 
niosę pomoc” + okolicznościowa karta)

23 060,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł

479,90 zł
120,00 zł
3 595,93 zł
1 917,72 zł
450 zł + 9 zł

60,00 zł (12x5zł)
413,00 zł

Razem: 35 105,55 zł



Dobrowolne składki na RR mają wielką moc! 
W roku szkolnym 2020/2021 z budżetu RR zakupiono:

18 kamerek 
internetowych, 
potrzebnych do realizacji 
zajeć online

zakupiono 3 stoły do 
ping-ponga

wymieniono na nowe  zasłużone 
stroje sportowe szkolnych drużyn 

zrealizowano 
aranżacje patio



Dziękujemy za uwagę!

Zielonki, 20.09.2022 r.


