
Załącznik do Uchwały Nr 13 /2021/2022  z dnia 22.11.2021r.  

Rady Rodziców ZSP nr 13 przy Szkole  Podstawowej nr 51 w Katowicach             

w sprawie przyjęcia preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 rok 

 

LP.              WYDATKI              KWOTA 

1 Wydatki na konkursy i zawody szkolne oraz 

międzyszkolne, akcje promujące wartości,  

poczęstunek dla uczestników 

 

 

4 000,00 zł 

2 Uroczystości, imprezy szkolne : dzień 

dziecka, mikołajki, pasowanie, wyjście na 

lody, święto szkoły– dzień patrona, dzień 

otwarty szkoły, zabawy andrzejkowa, 

karnawałowa, dyskoteki dla klas starszych, 

akcje typu szlachetna paczka, spotkania z 

ciekawymi ludźmi,  prelekcje edukacyjne oraz 

inne  

 

 

 

 

11 579,83 zł  

3 Książki na nagrody dla uczniów (ok. 400 

książek) 

9 000,00 zł 
   

4 Książki do biblioteki szkolnej 1 000,00 zł 
 

5 Zakup pomocy multimedialnych  (akcesoria 

do komputerów w pracowniach, tablice 

edukacyjne, projektory oraz  inne pomoce 

potrzebne w celu poprawy warunków 

edukacyjnych uczniów) 

 

 

5 000,00 zł 

6 Zakup nagród rzeczowych, dyplomy, medale 3 000,00 zł 

7 Dofinansowanie wyjazdów uczniów na 

konkursy, zawody, turnieje 

 

1 000,00 zł 

8 Zakupy dla świetlic 

- pomoce edukacyjne, wyposażenie (gry i 

zabawki, pojemniki na pomoce itp.  ) 

 

1 000,00 zł 

9 Dofinansowanie  sal  w  pomoce edukacyjne   

i sportowe oraz inne według listy potrzeb 

 

2 000,00 zł 

10 Dofinansowanie uczniów, którzy znaleźli się 

w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej oraz 

wsparcie innych akcji  pomocowych 

organizowanych na rzecz dzieci  

 

 

1 500,00 zł 

11 Zakup pomocy logopeda, pedagog 200,00 zł 

12 Opłata za dzierżawę poidełek 2 361,60 zł 

13 Pomoc dzieciom w Zambii 900,00 zł (200$) 

14 Wydatki gospodarcze  

( baterie, kwiaty, ziemia, środki owadobójcze, 

doniczki, farby itp) 

 

 1 000,00 zł 

15 Koszty przygotowania materiałów 

dydaktycznych dla uczniów 

 

5 481,00 zł 

17 Opłaty pocztowe 50,00 zł 

 SUMA 

 

 

49 072,43 zł zł 



 

 

 

 

 

LP.              WPŁYWY         KWOTA 

1 Stan środków z poprzedniego roku szkolnego 

 

7549,43zł 

2 Wpłaty rodziców na komitet rodzicielski 

według deklaracji 

36 042,00 zł 

3 

 

Wpłaty klas na potrzeby przegotowania 

materiałów dydaktycznych dla uczniów 

 

5481,00 zł 

4 Wpływy z kiermaszów i innych akcji m.in. 

zbiórka kasztanów itp. , darowizny 
,00 zł 

 SUMA  49 072,43 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


