Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym
Wykonanie planu finansowego w roku szkolnym 2019/2020
08.2020
DOCHODY
1.Wpłaty dobrowolnych
składek na rzecz Rady
Rodziców
2.Odpłatność za zorganiz. przez
RR usługi i świadczenia
a/ wpłaty młodzieży na ubezpieczenie
NNW
3. Inne wpłaty na RR:
* międzynarodowa współpraca
młodzieży
* pozostałe wpłaty
w tym na Jubileusz Szkoły

Plan na rok szkolny
2019/2020
68 800,00 zł

Stan środków na początku
roku szkolnego

OGÓŁEM
WYDATKI
1. Wydatki na rzecz młodzieży, w
tym:
a/ fundusz do dyspozycji Rad
Klasowych
50% wpłat na rzecz RR
b/ zakup leków, zakup apteczek,
wypos. aptecz .na zawod. z p.pom.
przedmedycznej
c/ finansowanie działalności
pozalekcyjnej
(koła, kluby, organizacje)

42 145,00 zł

(860 os. x 100zł x 80%)

37 583,00 zł

37 583,00 zł

3 000,00 zł

2 810,00 zł

0,00 zł
3 000,00 zł

4. Odsetki naliczone przez Bank
Razem dochody

Wykonanie w roku szk.
2019/2020

2 810,00 zł matura z Operonem

200,00 zł
109 583,00 zł

82 538,00 zł

17 220,79 zł

17 220,79 zł

126 803,79 zł

99 758,79 zł

PLAN

WYKONANIE

54 920,79 zł

26 562,34 zł

34 400,00 zł

20 669,00 zł

1 800,00 zł

87,60 zł

3 500,00 zł

d/ zakup nagród dla uczniów
za osiągn. w nauce

2 700,00 zł

e/ dofinansowanie wyjazdów uczniów
na olimpiady, konkursy, zawody
sportowe

2 800,00 zł

579,82 zł

f/ dofinansowanie imprez
zbiorowych
g/ dofinansowanie do zagranicznej
wymiany młodzieży

2 500,00 zł
500,00 zł

1 000,00 zł JDP

i/ obchody Święta Szkoły
j/ finansowanie uroczystości szkolnych
i pozaszkolnych
k/ inne wydatki

500,00 zł
800,00 zł
5 420,79 zł

91,00 zł
314,00 zł DEN
3 820,92 zł matura opł. bank

2. Pomoc materialna na rzecz
szkoły:
a/ zakup wyposażenia

23 000,00 zł

24 439,80 zł

18 500,00 zł

24 439,80 zł 3rzutniki,komputery

i pomocy naukowych
b/ zakup książek do biblioteki

siatki do tenisa
2 500,00 zł

szkolnej
c/ pomoc w drobn. rem. i napr. sprzętu

2 000,00 zł

i pom. naukowych
3. Wydatki z tytułu ubezpieczenia
młodzieży

37 583,00 zł

37 583,00 zł

11 300,00 zł

5 449,94 zł

10 500,00 zł

5 365,04 zł wynagr.

4. Inne koszty związane z
działalnością
Rady Rodziców, w tym:
a/ Koszty księgowo - administracyjno organizacyjne Rady Rodziców
b/ Koszty biurowe Rady Rodziców

800,00 zł

84,90 zł opłaty

(koszt prow. rach., prowizje bankowe)
RAZEM WYDATKI
stan środków na 31.08.2020r.

126 803,79 zł
- zł

94 035,08 zł
5 723,71 zł

