załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2018/19
Rady Rodziców Przedszkola Nr 196 Kraina Misiów" z dnia 17 września 2018r.

Rada Rodziców Przedszkola Nr 196 „Kraina Misiów”
Preliminarz wydatków
na rok szkolny 2018/2019

uwagi



w roku szk. 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 97 dzieci (stan na 1.09)
 składka na RR według deklaracji Rodziców – średnio 42,22 zł na dziecko
Wpływy:

5 055,42
793,22



stan środków na dzieo 31.08.2018r.
(konto bankowe+ kasa)



od rodziców wg deklarowanych składek
za okres 01.09.2018 – 30.06.2019r.

40 300,00

Łącznie:

46 148,64

Zadania do realizacji






pomoc materialna dla dzieci
przedszkolnych znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej (2
dzieci)
organizacja wycieczek - jesienna i
letnia (w cenę wycieczek wliczony
koszt autokarów )

dofinansowanie konkursów i imprez
przedszkolnych (znaczki, dyplomy,
medale, nagrody rzeczowe)

Wydatki

200,-

udział w warsztatach, lekcjach
muzealnych, bilety wstępu do kina, teatru
(200,-)
We wrześniu - gr. II, III i IV (4600,-)

10 700,-

w okolicach dnia dziecka dla wszystkich
grup (ok. 6100,-)
znaczki - przypinki, na pasowanie oraz
zakooczenie roku (ok. 200,-)

1 100,-

druk lub zakup dyplomów (ok. 200,-)
medale, statuetki (ok. 400,-)
nagrody rzeczowe (300,-)
teatrzyki (3160,-)

 dofinansowanie teatrzyków,
koncertów, warsztatów naukowych
(wg harmonogramu)



zakup drobnych upominków dla
dzieci



zakup prezentów okolicznościowych:
- Boże Narodzenie
- Dzieo Dziecka
dofinansowywanie lub wzbogacanie
bazy dydaktycznej przedszkola



koncerty (5000,-)

12 410,-

warsztaty "Młodzi Odkrywcy" (2250,-)
bal karnawałowy+ choinka z Mikołajem
+ pożegnanie 6 i 5latków z myszką Norką
(2000,-)

500,6 305,3 000,-

za udział w konkursach wewnętrznych
oraz z okazji urodzin
grudzieo (35,- zł na dziecko) = 3395,czerwiec – (30,- zł na dziecko) = 2910,książki, zabawki ogrodowe i do grup,
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Rady Rodziców Przedszkola Nr 196 Kraina Misiów" z dnia 17 września 2018r.
czasopisma: Mały artysta”; „Bliżej
przedszkola”


dofinansowanie innych warsztatów;
lekcji muzealnych w placówce i poza
nią (nieuwzględnionych w
harmonogramie)

 organizacja przejazdów
autokarowych
 wspieranie działao związanych z
drobnymi remontami oraz innych
usług materialnych i
niematerialnych
 organizacja pożegnania 5 i 6latków

2 500,-

3 000,300,1 200,-

opłata warsztatów - 1 x w roku dla każdej
grupy (4 x 475,- = 1900,-)
przejazdy opiekunów komunikacją
miejską – 600,na przeglądy, konkursy poza placówką
ziemia do kwiatków, nasiona i sadzonki,
serwis czytników kart wejściowych

upominki dla dzieci odchodzących
do szkoły (40 x 30,-)



zakup misiów

750,-

dla każdego nowoprzyjętego dziecka
(25 x 30,-)



zakup tuszy do drukarek

500,-

wykorzystywane w grupach do pracy z
dziedmi



materiały wykorzystywane do dekoracji
okolicznościowych sali gimnastycznej i
ogrodu na imprezy integracyjne;
zakup artykułów papierniczych,
plastycznych

2 800,-

doraźnie - doposażenie grup w artykuły
papiernicze, plastyczne
materiał na stroje, gotowe elementy
strojów na występy dzieci





finansowanie serwisu
internetowego
porto
opłaty bankowe (obsługa konta RR)



fundusz rezerwowy

Łącznie:

150,-

opłata za domenę

50,300,nieprzewidziane wydatki
383,64
46 148,64

Rada Rodziców zastrzega sobie prawo dokonywania w miarę potrzeb przesunięd
środków między poszczególnymi wydatkami.

