
Szczecinek, dnia 18 listopada 2015r. 
 
 

PLAN FINANSOWY (PRELIMINARZ) RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU; 

UL. WIATRACZNA NR 5 , 78-400 SZCZECINEK 

NA ROK SZKOLNY – 2015/16. 
 

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców przy Zespole szkół im. Jana III Sobieskiego, jako 

załącznik do harmonogramu prac Rady Rodziców w danym roku szkolnym opracowuje się 

preliminarz wydatków Rady Rodziców. 

Na rok szkolny 2015/2016 preliminarz planu finansowego Rady Rodziców przedstawia się  

w formie i treści zapisanej poniżej. 

DOCHODY: 

 

1. Bilans otwarcia na rok szkolny 2015/2016 wyniósł – 1496,60 -zł ( słownie tysiąc 

czterysta dziewięćdziesiąt sześć złote 60/100). 

2. Wpłaty dobrowolne na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2015/2016: (składka na 

jednego ucznia w wysokości 15,00 –zł oraz za rodzeństwo 20,00 -zł rocznie. Szacuje 

się ściągalność składek na poziomie 70% co przy 28 oddziałach szkolnych liczących 

łącznie 656 uczniów, daje to wielkość wpłat na Komitet Rodzicielski Rada Rodziców 

rzędu 5100,00 – zł ( słownie: pięć tysięcy sto złote 00/100) w roku szkolnym 

2015/2016. 

3. Wpłaty pochodzące od pozyskanych sponsorów przeznaczone na rozwój dydaktyczny 

uczniów. Przyjęto kwotę w wysokości równej 2000,00 –zł ( słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 

4. Wpłaty jako opłata za usługi ksero 3715,30 –zł ( słownie: trzy tysiące siedemset 

piętnaście złote 30/100). 

Do dalszych wyliczeń i rozrachunków przyjęto dochody wraz  z środkami zgromadzonymi na 

rachunku Rady Rodziców na poziomie równym = 12311,90 –zł ( słownie dwanaście tysięcy 

trzysta jedenaście złote 90/100). 

ROZCHODY: 

1. Wypłaty z konta Rady Rodziców kwot  związkowych z dofinasowaniem szkolnych 

wycieczek. Szacuje się wydatki na poziomie równym 3000,00 –zł ( słownie : trzy 

tysiące złotych 00/100). 

2. Koszty związane z opłatami i prowizjami bankowymi na poziomie równym 100,00 –zł 

( słownie sto złotych 00/100). 

3. Koszty związane z opłatami za usługi ksero 3715,30 –zł ( słownie: trzy tysiące 

siedemset piętnaście złotych 30/100). 



4. Wnioski składane przez Radę Pedagogiczną w wysokości 3000,00 ( słownie: trzy tysiąc 

złotych 00/100). 

5. Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych dla uczniów naszej szkoły 

1000,00 –zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 

6. Na pomoc celową w nagłych wypadkach – 500,00 –zł (słownie: pięćset złote 00/100) 

 

 

L.P. DOCHODY WYDATKI 

1) 1496,60 zł 3000,00 zł 

2) 5100,00 zł 100,00 zł 

3) 2000,00 zł 3715,30 zł 

4) 3715,30 zł 3000,00 zł 

5)  1000,00 zł 

6)  500,00 zł 

RAZEM 12311,90 zł 11315,30 zł 
 

 

 


