
FUNDUSZE RADY RODZICÓW 

PODSUMOWANIE 

WRZESIEŃ 2021 – LISTOPAD 2021 

Deklaracje miesięczne rodziców   5 135,00 zł    
 

Wpłaty we wrześniu   7 565,00 zł     6 845,88 zł  Wydatki we wrześniu 

Wpłaty w październiku   8 015,00 zł     2 941,82 zł  Wydatki w październiku 

Wpłaty w listopadzie   1 850,00 zł     6 772,22 zł  Wydatki w listopadzie 
 

Wpłaty ogółem 17 430,00 zł  16 559,92 zł    Wydatki ogółem 

        Stan konta na koniec Listopada       8 880,72 zł 

    Stan gotówki na koniec Listopada       1 480,00 zł 

 

W skład wydatków wrzesień 2021 – listopad 2021 weszły następujące pozycje: 
• Koncerty 

• Labolo – eksperymenty  

• Teatrzyki 

• Artykuły plastyczne do przedszkola 

• Gotówka przekazana Paniom na drobne zakupy do poszczególnych grup 

• Prezenty dla dzieci z okazji pasowania na przedszkolaka 

• Prezenty dla dzieci na Święta 

• Opłaty bankowe 

 

Przewidywane wydatki do końca roku (na dzień 01.12.2021): 

Wydarzenia przedszkolne (teatrzyki, koncerty, zabawy itp.)        ok  14 160 zł 

Zakup artykułów plastycznych do przedszkola            ok  5 000 zł 

Wizyta Mikołaja                       1 500 zł 

Dzień dziecka                       1 200 zł 

Prezenty dla dzieci odchodzących z przedszkola                  2 000 zł 

Opłaty bankowe                       ok 70 zł 

Razem    -   ok 23 930 zł 

D r o d z y     R o d z i c e 

W imieniu własnym oraz reszty członków Rady Rodziców, bardzo dziękuję za wpłaty na 

konto RR. Dzięki większym wpłatom na początku roku udało nam się zabezpieczyć pieniądza na 

wydatki związane ze Świętami. Jak widać, do końca roku szkolnego przewidziane jest jeszcze wiele 

atrakcji, ale będą mogły być zrealizowane, tylko jeśli wpłaty się utrzymają.  Opłaty są dobrowolne 

i mogą być w dowolnej kwocie (najlepiej przynajmniej w zadeklarowanej wcześniej u Pań). Liczy 

się każda złotówka, także nawet najdrobniejsze kwoty będą mile widziane i na pewno się nie 

zmarnują.       

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Marika Mickiewicz 

Konto RR -> Santander Bank 96 1090 2590 0000 0001 3015 8883 


