
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 2019/2020

numer 

kolejny DATA TREŚĆ ZAPISU PRZYCHÓD ROZCHÓD

15.09.2019 bilans zamknięcia - rok szkolny 2018/2019 5 703,44 zł               -  zł                     

243. 07.10.2019 zakup ciegiełek dla nauczycieli z okazji DEN (akcja zamiast kwiatka) -  zł                        400,00 zł               

244. 17.10.2019 zakup produktów do wypieku chleba  - akcja związana z obchodami  Światowego Dnia Pieczenia Chleba -  zł                        87,04 zł                 

245. 17.10.2019 wpłata zebranych  środków pieniężnych przez Szkolny Klub Wolontariatu 2 700,00 zł               -  zł                     

246. 17.10.2019 przekazanie zebranych pieniędzy na Fundację Gajusz z Łodzi -  zł                        2 700,00 zł            

247. 17.10.2019 opłata za przekaz  (Fundacja Gajusz) -  zł                        13,50 zł                 

248. 22.10.2019 zakup cukierków - uroczystość szkolna:  "Pasowanie na ucznia" -  zł                        107,25 zł               

249. 29.10.2019 zakup pierników - uroczystość szkolna: "Dzień Patrona Szkoły" -  zł                        126,45 zł               

250. 22.11.2019 zakup czekoladek merci - innowacja pedagogiczna: "Duże sprawy w naszych głowach" -  zł                        195,93 zł               

251. 25.11.2019 zakup kwiatów na imieniny p. dyrektor -  zł                        50,00 zł                 

252. 05.12.2019 zakup czekolad dla wszystkich uczniów -impreza szkolna  "Mikołajki" -  zł                        2 187,68 zł            

253. 09.12.2019 zakup wieńca pogrzebowego -  zł                        250,00 zł               

254. 03.01.2020 wpłaty rodziców  w roku szkolnym 2019/2020 11 990,00 zł             -  zł                     

255. 03.01.2020 zakup biletów do kina - impreza szkolna "Mikołajki" -  zł                        2 716,00 zł            

256. 07.02.2020 wpływy z imprezy zorganizowanej prze radę rodziców 3 016,92 zł               -  zł                     

257. 13.02.2020 zakup soczków, bułek -  impreza szkolna: "Choinka" -  zł                        678,00 zł               

258. 13.02.2020 zakup cukierków  -  "Dzień Bezpiecznego Internetu" -  zł                        19,90 zł                 

259. 26.02.2020 zakup zabawki dla  dziecka chorego onkologicznie - akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu -  zł                        200,00 zł               

260. 09.03.2020 zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet -  zł                        202,00 zł               

261. 01.06.2020 zakup lodów  z okazji Dnia Dziecka (4 uczniów) -  zł                        10,76 zł                 

262. 05.06.2020 zakup książek na zakończenie roku szkolnego -  nagrody dla uczniów kl.I-III -  zł                        1993,61

263. 18.06.2020 zakup ksiązek nazakończenie roku szkolnego - nagrody dla uczniów kl.IV-VIII -  zł                        1 283,00 zł            

264. 18.06.2020 zakup książek na nagrody do biblioteki szkolnej -  zł                        121,49 zł               

265. 26.06.2020 zakup kwiatów dla p. dyrektor i grona pedagogicznego  na zakończenie roku szkolnego -  zł                        120,00 zł               

23 410,36 zł             13 462,61 zł         

17.09.2020 bilans zamknięcia - rok szkolny 2019/2020 9 947,75 zł            

sporządził: Małgorzata Augustyńczyk

skarbnik rady rodziców w roku szkolnym 2019/2020

     KASA


