
SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW
KADANCJA 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 na konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 69 im. mjr. H.Sucharskiego w Szczecinie wpłynęło 5.915,00zł

Lp. Cel dofinansowania Kwota

1 Nagrody w konkursach szkolnych 400,00 zł

2 Dofinansowanie nagród w poszczególnych klasach 395,00 zł

3 Grill z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 1.906,88zł

4 Dofinansowanie do balu ósmoklasistów oraz uroczystego 
zakończenia roku klas ósmych

1.200,82zł

5 Koszty opłat bankowych 25,01 zł

Razem wydatki 3.927,71 zł

Pozostało na koncie Rady Rodziców 1.987,29zł

W trudnych czasach pandemii borykając się z licznymi rygorystycznymi obostrzeniami

tj. zdalna nauka, kwarantanny i brak możliwości spotkań, udało się Radzie Rodziców spotkać

i  sfinalizować  kilka  ważnych  spraw  m.in.  otworzyć  nowe  oficjalne  konto  bankowe  czy

zorganizować grilla z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 Od  kwietnia 2022 roku funkcjonuje nowe oficjalne i jedyne konto bankowe - w banku

PKO Bank Polski 24 1020 4795 0000 9102 0480 4136, na którym gromadzone są składki wpłacane

przez  rodziców  na  rzecz  Rady  Rodziców.  Poprzednie  konto  używane  do  wpłat  było  kontem

prywatnym jednego z członków Prezydium Rady Rodziców.

W  dniu  01.06.2022  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Dziecka,  Rada  Rodziców

zorganizowała darmowego grilla dla dzieci, który był dodatkiem do zorganizowanego na terenie

szkoły  Dnia  Sportu.  Zakupiono  prawie  64kg  kiełbasy  śląskiej,  12  keczupów,  2  musztardy,

16 bochenków chleba,  tacki  i  widelczyki  oraz węgiel.  Klasa 3B,  która nie  mogła  uczestniczyć

w imprezie  szkolnej  z powodu wyjazdu na Zieloną Szkołę,  na wniosek klasy otrzymała środki

finansowe na zakup lodów z okazji  Dnia Dziecka.  Dofinansowano także na prośbę nauczycieli

zakup materiałów do zorganizowania festynu m.in. farbek do malowania twarzy. 

Rada  Rodziców dofinansowała  nagrody w konkursach  szkolnych  organizowanych  przez

Bibliotekę szkolną, bal ósmoklasistów, medale dla uczniów klas ósmych ze średnią powyżej 5,0

oraz na indywidualne wnioski, w klasach 5a, 5b, 2a, 1a  nagrody na zakończenie roku szkolnego.

Środki pieniężne w kwocie 3.208,17zł pochodzące z lat wcześniejszych zostawione przez

poprzednie Prezydium Rady Rodziców u Dyrekcji szkoły, zostały wydatkowane na doposażenie sal

lekcyjnych.


