
16 506,52 zł

5 306,90 zł

21 813,42 zł

Wpływy główne:

24 939,00 zł

3 769,00 zł

5 712,00 zł

3 303,80 zł

17 458,10 zł

55 181,90 zł

Łącznie: 76 995,32 zł

Wydatki:

151,00 zł

1 200,00 zł

240,00 zł

1 039,37 zł

645,54 zł

514,14 zł

712,40 zł

202,87 zł

60,00 zł

40,00 zł

47,86 zł

147,79 zł

42,00 zł

195,00 zł

292,80 zł

57,82 zł

nagrody IV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku 

Angielskim

kwota z 1% odpis za rok podatkowy 2016

II Szkolny Kiermasz Mikołajkowy (cukierki, wyposażenie 

kawiarenki, zdjęcia, puchary)

doposażenie apteczek szkolnych w materiały opatrunkowe, 

apteczki szkolne, termometr

składka roczna na rok szkolny 2017/2018 MG SZS SP8

wpłata na fundusz stypendialny Fundacji Św. Mikołaja

nagrody konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych 

nagrody konkurs Europejskie Rodziny Królewskie

nagrody konkurs Mistrz Łamańców Języka Angielskiego

wpisowe Festiwal Twórczości Integracyjnej w Trzebini

konkurs Świętojańskie bajanie czyli chrzanowska bajecznica

nagrody Wielkanocny Konkurs Plastyczny

plakat i zaproszenia na II Szkolny Kiermasz Mikołajkowy, ulotki 

1%

nagrody konkurs na najpiękniejszą dynię

nagrody konkurs plastyczny Mój talent

Rozliczenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chrzanowie 

koszulki na ślubowanie uczniów klas I 

opłaty bankowe dot. konta rady rodziców

środki finansowe Rady Rodziców PG4

środki finansowe ze składek na Radę Rodziców SP8

środki finansowe Rady Rodziców sześcioletniej SP8

darowizny

za okres od 01-09-2017r. do 31-08-2018r. 

Stan środków RR SP8 przechodzących na rok szkolny 2017/2018

wpłaty na szafki szkolne w roku szk. 2017/2018

II Szkolny Kiermasz Mikołajkowy



79,96 zł

2 982,40 zł

103,00 zł

100,00 zł

598,27 zł

712,00 zł

42,60 zł

580,47 zł

160,00 zł

124,70 zł

82,51 zł

141,50 zł

197,30 zł

120,00 zł

19,00 zł

842,76 zł

918,00 zł

752,90 zł

95,01 zł

198,97 zł

314,01 zł

800,00 zł

8 087,95 zł

333,00 zł

392,18 zł

1 522,12 zł

1 121,18 zł

2 500,00 zł

18 187,00 zł

4 001,70 zł

150,00 zł

378,99 zł

675,05 zł

1 078,81 zł

szafki szkolne

sprzęt komputerowy

nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego

nagrody za zwycięstwo w konkursie na Najpiękniejsze Stoisko 

Kiermaszowe w trakcie II Szkolnego Kiermaszu Mikołajkowego

krzesła rozkładane na akademie szkolne

zakończenie roku szkolnego

nagrody dla najaktywniejszych szkolnych wolontariuszy

nagrody dla Wzorowego Ucznia i Wzorowego Absolwenta

Dzień Dziecka 

stolik pod projektor

dofinansowanie zakupu rolet do sal lekcyjnych 16D i 4C

20% zwrotu środków wpłaconych do RRSP8 do oddziałów 

szkolnych/przedszkolnych

upominki dla uczniów biorących udział w konkursie MOKSiR na 

najdłuższy łańcuch choinkowy

paczka świąteczna

tusz do drukarki szkolnej

integracja wolontariatu szkolnego 

doposażenie pracowni matematycznej

talony do sklepiku - nagrody słodycze 

Dzień Nauczyciela

pieczątki Rady Rodziców

herbata dla uczniów w czasie egz. gimnzjalnego

doposażenie świetlicy szkolnej (pufy)

zamki do szafek szkolnych 

materiały biurowe, papier ksero 

transport uczniów na zawody sportowe i konkursy

ręczniki papierowe i papier toaletowy do łazienek szkolnych

koszty przesyłek - konkursy

OC szatni

likwidacja NIP, rozliczenia księgowe

doposażenie świetlicy szkolnej (materiały biurowe)

etui na identyfikatory dla uczniów

karton na dyplomy

klucze do szafek szkolnych

tablica suchościeralna - magnetyczna



567,10 zł

17 458,10 zł

72 007,13 zł

stan konta bankowego SKO RRSP8 na dzień 31-08-2018r.:   4988,19 zł

stan pogotowia kasowego na dzień 31-08-2018r.:    0,00 zł

środki wykorzystane przez oddziały szkolne ze zbiórki w trakcie 

II Szkolnego Kiermaszu Mikołajkowego 

środki wykorzystane przez oddziały szkolne ze zbiórki w trakcie 

I Szkolnego Kiermaszu Mikołajkowego (zaległe)


