Poznań, 4.12.2017

Rada Rodziców
Szkďa Podstawowa nr 62
w Poznaniu

PLAN FINANSOWY
na rok szkolny 201712018
t.

1,

2.
3.
4.

Budżet Rady Rodziców na dzien 4J2.2017 wynosi 22 285,63 PLN w tym:
_ wpłaty na szafki od 30.08.20í7;
í054,89 PLN _ saldo z roku szkolnego 2016ĺ2017;
8113,61 PLN - saldo lokaty bankowej;
9052'13 PLN _ wpłaty składek;

4065 PLN

il.
Zakłada się rezenľę budżetową na poziomie 33% salda ogólnego, co na dzień 4.12.2017
wynosi 7354 PLN. Rezenľa budżetowa maza zadanie zabezpieczenie Íinansów Rady
Rodziclw od zdazeń niepzewidzianych oraz:
1, Uzasadnione aĺĺiększeniawydatkÓw okreŚlonych ]<wot na Cele budżetowe w planie
budżetowym po zatwierdzeniu sum wydatków pÍzezprezydium Rady Rodziców'
2. Na nowe Cele wynikłe w trakcie trwania roku szkolnego po zatwierdzeniu sum
wydatków pĺzez prezydium Rady Rodziców.
3. Kwota niewykozystana rezenľy pzechodzi na kolejny rok szko|ny.
1il.
Plan finansowy Rady Rodziców zakłada sobie następujące Cele na rok szkolny 201712018:

1.

Konservacja szafek oďzÍeżowych - min.300 PLN max. 1200 PLN
Uzasadnlenie:
Wszelkie kosáy bezpośrednie poniesione na prawidłowe i

bezpieczne

funkcjonowanie szafek.

Kwoty.
Minimalna: iloczyn liczby szafek oraz kwoty minimalnej2,5zł.
Maksymalna: iloczyn liczby szafek oraz kwoĘ maksymalnej 10zł.

Okres:
Cały rok szkolny.

2. UtzymanÍe szaÍek o&ieżowych - min.600

PLN max.1200 PLN
Uzasadnienle:
Wszelkie kosáy pośrednie poniesione na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie

szafek.

Kwoty.
Minimalna: iloczyn liczby szafek oraz kwoty minimalnej 5zł'
Maksymalna: iloczyn liczby szafek oraz kwoty maksymalnej 10zł.

Okres:
Cały rok szkolny.

3.

Balik klas 3 - min.1160 PLN max.1740 PLN
Uzasadnienie:
DoÍinansowanie organizacji baliku dla klas 3 pzez uczniów klasy 7.
Kwoty.
Minimalna: iloczyn liczby uczniów klas 3 oraz loľoty minimalnej í0zł.
Maksymalna: iloczyn liczby uczniów klas 3 oraz kwoty maksymalnej 15zl.
Okres:
Styczeń/Luty 2018.

1.

Dofínansowanie baliku klas 1-2 - min, 1540 PLN max. 2310 PLN
Uzasadnienie:
Dofinansowanie uczestnictwa dzieci na baliku dla klas 1-2 organizowanych pzez

Íirmę animacyjną'
Kwoty.
Minimalna: iloczyn liczby uczniów klas 1-2 oraz kwoty minimalnej 10zł.
Maksymalna: iloczyn liczby uczniów klas 1-2 oraz kwoty maksymalnej 15zł.
Okres:
Styczeń/Luty 2018.

5.

Współpraca z samorządem uczniowskim - mÍn,2228 PLN max.3343 PLN
Uzasadnienie:
DoÍinansowanie działań, pomysłów i potzeb uczniów poryzez inicjatywy samoządu

uczniowskiego.

Kwoty.
Minimalna:jako 10% budżetu Rady Rodziców.
Maksymalna: jako 15o/o budŻetu Rady Rodzicow.
Okres:
Caly rok szkolny.

6.

DofÍnansowanie nagród - min.2025 PLN max.3645 PLN
Uzasadnienie:
osiągnięcia
Dofinansowanie nagród dla uczniów szkoły za postawy pozytyrľne
wszelakie.
Kwoty.
Minimalna: iloczyn 3 uczniów oraz liczby klas oraz kwoty minimalnej 25zł.
Maksymalna: iloczyn 3 ucznilw oraz liczby klas oraz kwoty maksymalnej 45zł.
Okres:
Cały rok szkolny'

i
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7. LtkwÍdacja oraz przeníesĺeníeobecnego

konta RR - min.3ô0 PLN max.3ô0 PLN

Uzasadnlenie:

opłaty za utrzymanie obecnego płatnego konta W banku Bz \^/BK przy
jednoczesnym otwarciu darmowego konta w PKO BP. Utzymanie starego numeru konta
minimum do końca wzeŚnia 2018 roku w celu wyeliminowania jak największej liczby
błędnych pzelewów plzy jednoczesnym rozpropagowaniu nowego numeru konta
bankowego.

Kwoty.
Minĺma]na i Maksymalna: iloczyn 12 opłat za konto w wysokości 30 zł.
Okres:
Cały rok kalendazowy.

tv.
Kwoý niewykozystane na Cele planowe i nowe:
1. W pienľszej kolejnoŚci są ksĺęgowane jako budżet do rozdysponowania na nowe
Cele wynikłe w ciągu roku szkolnego.
2. W drugiej kolejności,przy braku nowych inicjatyw, zasilają rezeruę budżetową
jednocześnie zwiększając procentowy udziď rezerwy w całoŚci budżetu.

V.
1.

Powyższy plan finansowy:
przez
Został spoządzony
Skarbnika RR izaakceptowany poprzez głosowanie na
zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 62, zgodnie z regulaminem i wg.
protokďu.
\Á|kozystanie kwoty budżetu, przy załoŻeniu finansowania maksymalnego Celów
budżetowych irezenľy budżetowej, wynosi 94,9o/o obecnego salda' Daje nam to na
chwilę obecną kwotę 1136,57 PLN, która powinna pzejśó, jako nie rozdysponowana
w obecnym planie, na rok szkolny 201812019.
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