
Protokół z Plenarnego zebrania Rady Rodziców 

 Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku  

z dnia 18 stycznia 2018 r. 

1. Na zebranie Rady Rodziców przybyło 25 członków reprezentantów 

klasowych rady rodziców (trójek klasowych). 

2. Dyrektor szkoły przedstawił do zaopiniowania projekt Planu Finansowego 

Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku na 2018 

rok. Plan przewiduje wydatki dotyczące:  

a. Wynagrodzeń pracowników szkoły: 8 056 313,00 zł; 

b. Dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników szkoły: 

16 800 zł; 

c. Środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia: 78 400, 

00 zł; 

d. Zakupu energii: 345 200,00 zł; 

e. Zakupu usług telekomunikacyjnych: 8 000,00 zł; 

f. Remontów bieżących: 112 736,00 zł; 

g. Stypendiów uczniowskich: 2 670,00 zł; 

h. Zwrotów kosztów dowożenia dzieci: 3 000,00 zł; 

i. Szkoleń, badań pracowników: 2 900,00 zł; 

Plan przewiduje uzyskanie dochodów własnych z wpłat rodziców na żywienie i 

dożywianie uczniów w wysokości 300 000,00 zł oraz środków pochodzących z 

najmu w wysokości 140 000,00 zł. 

   3. Został przedstawiony stan organizacyjny oraz funkcjonowanie              

       Szkoły. Dyrektor szkoły poinformował także o zmianach w drugim semestrze 

roku szkolnego 2017/2018:      

 utworzenie dodatkowego stanowiska woźnej oddziałowej  

w oddziale przedszkolnym; 

 uruchomienie systemu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

 wprowadzenie w drugim semestrze dla klas IV, V przedmiotu Wychowanie 

do życia w rodzinie; 



 kontynuacja w drugim semestrze zajęć z doradztwa zawodowego dla klas 

VII; 

 realizacja nagród za udział w XIX szkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Stajenka”; 

 informacja na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii. 

3. Został przedstawiony Preliminarz wydatków Rady Rodziców na  rok 

szkolny 2017/2018. 

 
Preliminarz wydatków Rady Rodziców  

przy Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia  

w Białymstoku  
w roku szkolnym 2017/2018 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa 
się następująco:                                                                                                      
1. 25% środków pochodzących ze składek zebranych przez rodziców 
danej klasy, pomniejszonych o koszt (nie mniej niż 30 PLN od dziecka) 
materiałów dydaktycznych w formie wydruków, kserokopii itp., 
pozostaje do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję o ich 
przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania 
rodziców klasy klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą 
klasy. Główne cele, na jaki mogą być wydatkowane te środki, to: 
dofinansowanie nagród, imprez klasowych, wycieczek, innych wydatków 
na rzecz klasy. 
2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej przekazywana jest do 
dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.  
3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze 
składek rodziców na: 
a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym, 
wojewódzkim,  
jak np.: Dzień Patrona, festyn sportowo- rekreacyjny, finały szkolne 
olimpiad  
i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.; 
b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin np. zakup 
podręczników; 
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów 
artystycznych, sportowych;  
d) sfinansowanie części kosztów wyjazdów (transport, nocleg) uczniów 
reprezentujących szkołę  na zawodach sportowych;  



e) dofinansowanie transportu uczniów reprezentujących szkołę na 
uroczystościach miejskich, wojewódzkich; 
f) zakup księgozbioru, środków dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu 
technicznego; g) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem 
księgowości  
i rachunkowości rady rodziców;  
h) zakup środków opatrunkowych i medycznych do gabinetu profilaktyki 
medycznej;  
i) utrzymanie kserokopiarki, drukarki, zakup papieru kserograficznego;  
j) inne.  
B. Gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzącymi z innych 
źródeł niż składka rodzicielska. Środki te mogą być wydatkowane na: 
a) dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 3; 
b) finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak rozbudowa 
pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną 
aparaturę, renowację urządzeń sportowo- rekreacyjnych;  
c) sfinansowanie materiałów potrzebnych do promocji szkoły; 
d) lokowanie w celu ich pomnażania na kontach terminowych; 
e) inne  
C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców, może być w części 
zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje 
wpłacające. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców bez zgody 
ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele. 

Wykonanie Preliminarza wydatków Rady Rodziców  

przy Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku  

I semestr roku szkolnego 2017/2018 

Wydatkowanie środków funduszu w pierwszym semestrze roku szkolnego 

2017/2018 zrealizowane zgodnie z Preliminarzem (w tym na potrzeby 

Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego „Dostrzegać 

Dobro” oraz wspomaganie Szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych) przedstawia tabela: 



L.p.

1

2

3

4

5

*sposób wydatkowania jest uzależniony od woli darczyńców

Wpłaty na świetlicę 8 430,00 zł

I.     Wpływy na konto Rady Rodziców w I semestrze roku 

Rodzaj wpływu Kwota wpływu

Dobrowolne składki 13 530,00 zł

Razem: 45 040,00 zł

Fundusz plastyczny 7 180,00 zł

Kserokopiarka 9 670,00 zł

Inne (darczyńcy instytucjonalni 6 230,00 zł

I.     Wydatki w I semestrze roku szkolnego 2017/2018: 

L.p.
Ogólnie poniesiony 

koszt

1 5 000,00 zł

2 9 670,00 zł

3 1 000,00 zł

4 1 000,00 zł

5 7 180,00 zł

6 3 249,17 zł

7 800,00 zł

8 0,00 zł

9 790,00 zł

10 200,00 zł

11 180,00 zł

12 0,00 zł

13 3 000,00 zł

32 069,17 zł

Inne

Obsługa księgowa i rachunkowa

Razem:

Świetlica szkolna

Zakup środków medycznych do 

Pomoc materialna dla dzieci

Nagrody rzeczowe dla wyróżniających 

Transport uczniów reprezentujących 

Transport uczniów reprezentujących 

Fundusz plastyczny

Rodzaj wydatków

Konkursy i imprezy szkolne

Utrzymanie kserokopiarki

Środki higieniczne (mydło, papier itp.)

Zakup księgozbiorów, środków 

 

 

 

 



Planowane wykonanie Preliminarza wydatków Rady Rodziców do 

realizacji w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

L.p.

1

2

3

4

5

Razem: 1 870,00 zł

740,00 zł

II. Wpływy na konto Rady Rodziców w II semestrze roku 

Rodzaj wpływu Kwota wpływu

Dobrowolne składki 1 130,00 zł

Wpłaty na świetlicę 0,00 zł

Fundusz plastyczny 0,00 zł

Kserokopiarka

Inne (darczyńcy instytucjonalni itp.)* 0,00 zł

 
II. Wydatki w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 (planowane)

L.p. Rodzaj wydatków Ogólnie planowany koszt

1.            

   
Konkursy i imprezy szkolne 7 900,00 zł

2.            

   
Utrzymanie kserokopiarki 19 800,00 zł

3.            

   
Środki higieniczne (mydło, papier itp.) 0,00 zł

4.            

   

Zakup księgozbiorów, środków 

dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu 
0,00 zł

5.            

   
Fundusz plastyczny 3 980,00 zł

6.            

   
Świetlica szkolna 5 000,00 zł

7.            

   

Zakup środków medycznych do gabinetu 

profilaktyki medycznej
0,00 zł

8.            

   
Pomoc materialna dla dzieci 0,00 zł

9.            

   

Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się 

uczniów
12 500,00 zł

10.          

 

Transport uczniów reprezentujących 

szkołę w uroczystościach
200,00 zł

11.          

 

Transport uczniów reprezentujących 

szkołę w zawodach sportowych
200,00 zł

12.          

 
inne 0,00 zł

13.          

 
Obsługa księgowa i rachunkowa 3 000,00 zł

Razem: 52 580,00 zł

 
 



5. Przedstawienie innych informacji: 

 6.02.18 odbędzie się dyskoteka dla klas IV-VII o godz.17, 

 13.02.18 w naszej szkole odbędzie się wojewódzki konkurs z języka 

angielskiego (II etap ), w związku z tym zajęć dydaktycznych nie będzie. 

 6. Złożono wnioski o: 

 zamieszczenie na stronie internetowej szkoły Preliminarza wydatków na 

2018 rok, 

 zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o aktualnych 

wydarzeniach i konkursach. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sylwia Pieczyńska 

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców 


