
Uchwała Nr 1/2017/2018 

z dnia 09.10.2017r. 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 154 w Warszawie 

Działając na podstawie ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karty Nauczyciela i aktów 

wykonawczych do tych ustaw oraz Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 154 w 

Warszawie, Rada Rodziców uzgodniła przyjęcie do realizacji ustaleń ze spotkania: 

 

1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny 2016/2017 (dostępne w zakładce RR 

na stronie internetowej szkoły). Fundusz RR na dzień 01.09.2017 wynosi 11 713,45 

PLN. Fundusz świetlicy wynosi 3 536,86 PLN.  

2. Ustalenie preliminarza wydatków RR na bieżący rok szkolny. Dyskusja nad 

pozostawieniem struktury wydatków RR z poprzedniego roku:  

• utrzymanie i serwis źródełek we wszystkich lokalizacjach(ok. 3000 PLN); 

• koszt drukowania dyplomów i nagród za konkursy szkolne (1000 PLN);  

• konkursy pozaszkolne (1000 PLN) 

• dofinansowanie działalności kółka artystyczno-plastycznego (ok. 500 PLN);  

• zakup bonów dla uczniów wzorowych na koniec roku szkolnego (ok. 6000 

PLN);  

• dzień sportu (ok. 9000 PLN); 

• słodkie powitanie wiosny (500 PLN);  

• tłusty czwartek (ok. 1000 PLN).  

• Siłownia workout na Leśnej Polanki (ok. 8000PLN) 

• Inne (w zależności od potrzeb, wpływów i ustaleń RR) 

Realizacja zależna od wpłat na RR. Założono wpływy analogiczne jak w roku 

ubiegłym tj. 35500 PLN. 

3. Propozycja Sekcji Socjalnej dotycząca zwiększenia dofinansowania do wycieczek 

szkolnych uczniów w trudnej sytuacji finansowej, to znaczy finansowania całości 

kosztów wycieczki. 10% finansów RR przeznaczamy na Fundusz Socjalny RR. 

Konieczna zmiana regulaminu przez Komisję Socjalną. 

4. Utrzymano 30% zwrot kwoty wpłaconej przez rodziców na konto RR w danej klasie, 

na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017. 

5. Dyskusja nad obniżeniem kosztów obsługi rachunku bankowego funduszy RR 

i Funduszu świetlicowego (aktualnie RR ma konta bankowe w banku Millenium – 

koszt ponad 600 zł/rok). 

6. Dyskusja nad propozycjami dofinansowania lub sfinansowania sprzętów i instalacji 

sportowych w budynkach przy Leśnej Polanki i Aluzyjnej – uwzględniono 

w preliminarzu jednak decyzja o realizacji będzie podjęta w II sem. (uzależniona od 

wpłat) 

7. Dyskusja nad udziałem RR w przyszłorocznym budżecie partycypacyjnym i wkład 

merytoryczny RR w przygotowanie projektów.  



8. Zebrania RR będą się odbywały na tydzień przed klasowymi spotkaniami 

(wywiadówkami).  

9. Rozmowa o ofertach firm fotograficznych wykonujących zdjęcia klasowe 

i indywidualne uczniom pod koniec roku szkolnego – RR chce współpracować 

z fotografami proponującymi rozliczenie i zamawianie zdjęć drogą internetową 

(zdjęcia klasowe i koleżeńskie).  

10. Propozycja modernizacji i uatrakcyjnienia zakładki RR na stronie internetowej szkoły. 

Wyznaczono osobę odpowiedzialną. 

11. Dokumentacja RR (wpłaty na konto RR oraz wydatki, rachunki i faktury) –ustalono, 

że będzie przechowywana w biurze rachunkowym, osoby która zajmuje się 

księgowością RR; nie ma potrzeby przenoszenia na teren szkoły. Nadzór nad 

księgowością RR i księgowością funduszu świetlicowego prowadzi Komisja 

Rewizyjna RR – konieczne jest utworzenie regulaminu prac tej komisji. Od zeszłego 

roku RR prowadzi tylko obrót bezgotówkowy.  

12. Dyskusja nad zwiększaniem wypłacalności na fundusz RR w poszczególnych klasach 

– pomysły będą przedyskutowane na kolejnych zebraniach. 

13. Naklejki z logo RR – uzgodniono, że powstanie projekt  i zostaną oklejone rzeczy 

sfinansowane ze środków RR. 

14. Termin kolejnego zebrania RR – 30 października 2017r. 

 

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców 

Ewa Szczecińska - Musielak 


