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Prelimi narz wydatków Rady Rodzic ów
Uni we rsytecki ego Lice um O gól nokształcącego w G dańsku
1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się wedle następującej
2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej
wyłącznie na następujące cele:
a. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania:
udziału w wycieczkach szkolnych lub zakupu podręczników,
b. dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
c. finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody,
konkursy i inne imprezy,
d. finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. Stroje sportowe),
e. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wykraczających poza
obowiązujący standard,
f. zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego,
g. dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole,
h. wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady
Rodziców.
3. Środki Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być
wydatkowane na:
a. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, doposażenie pracowni lub
gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę,
b. finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla
właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku,
c. finansowanie materiałów potrzebnych do promocji szkoły,
d. inne działania związane ze szkołą.
Planowane Środki Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
PRZEWIDYWANE WPŁYWY:
1. Składki na Radę Rodziców 100 uczniów x 150zł (ok.75%)
2. Darowizna od firmy
PRZEWIDYWANE WYDATKI:
1. Środki do dyspozycji Klasowych Rad Rodziców ok.20%
2. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz inicjatyw
Samorządu Uczniowskiego
3. Nagrody w konkursach, zawodach szkolnych
4. Dofinansowanie udziału uczniów reprezentujących szkołę w
konkursach międzyszkolnych
5. Zakup formy do odlewu pszczoły - statuetki
6. Zakup emblematów oraz dyplomów dla władz Uniwersytetu
Gdańskiego
7. Rezerwa
RAZEM szacowane
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