
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNO ŚCI RADY RODZICÓW 

SzkołyMuzycznej I Stopnia w Dynowie 

w roku szkolnym 2013/2014 

 

 

Wybrana Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalnośćw dniu 17 października 2013 r., 

gdzie podczas tego pierwszego spotkania podjęta została Uchwała Nr 1/2013 w sprawie składu 

osobowego Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I-stopnia w Dynowie.W drodze demokratycznego 

głosowania wybrano Prezydium Rady Rodziców, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych 

członków Rady Rodziców. W dniu 28 października odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców, 

na którym to podjęta została Uchwała Nr 2/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 

Rodzicóworaz Uchwała Nr 3/2013 w sprawie utworzenia rachunku bankowego do obsługi 

bankowej Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I-stopnia w Dynowie. 

Działalność finansowa Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 odbywała się na 

podstawie uchwalonego Regulaminu Rady Rodziców i według stanu na dzień 17.10.2014 r. 

(włącznie) przedstawia się następująco: 

1. Razem przychody - 9 765,16 zł., w tym: 

a. stan początkowy środków na rachunku bankowym - 0 zł., 

b. wpłaty rodziców na Komitet Rodzicielski (Radę Rodziców) - 4 445 zł., 

c. płata za wypożyczenie instrumentów i korzystanie z sal ćwiczeń (rewersy) - 2 700 zł., 

d. pozostałe przychody w wysokości 2 620,16 zł., w tym darowizny: Nadleśnictwo 

Dynów 1 000 zł., zaproszeni goście na koncert w dniu 27.03.2014 r. 1 620 zł. oraz 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,16 zł. 

2. Razemwydatki: 5 711,41 zł., z tego: 

a. koncert „Mikołajkowy”(słodycze) – 222,25 zł., 

b. XIV Przegląd Zespołów Rytmiki Klas I-III Szkół Muzycznych I Stopnia Regionu 

Rzeszowskiego w Strzyżowie w dniu 26.04.2014 r. – 100 zł., 

c. Koncert Uczniów i Nauczycieli w auli Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w 

dniu 27.03.2014 r. – 685,21 zł., 



d. „Dzień Dziecka” (słodycze) – 131,25 zł., 

e. wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej do Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie w dniu 13.06.2014 r. – 1 775,55 zł., 

f. zakończenie roku szkolnego 2013/2014 (upominki dla dzieci, kwiaty dla nauczycieli) 

– 524,15 zł., 

g. pozostałe wydatki – 174 zł., w tym: 30 zł. doniczki i ziemia do kwiatów, 36 zł. 

pieczątka firmowa Rady Rodziców, 48 zł. tkanina dekoracyjna do sali rytmiki P. M. 

Witalec oraz  60 zł. koszty utrzymania i obsługi rachunku bankowego, 

h. zakup instrumentów i wyposażenia muzycznego z 40% odpisu z funduszu Rady 

Rodziców,gdzie zgodnie z regulaminem Rady Rodziców do dyspozycji Dyrektora 

Szkoły Muzycznej na dzień 17.10.2014 r. pozostaje ogólna kwota 3 906,06 zł., z 

czego na potrzeby Szkoły Muzycznej zostało wykorzystane 2 099 zł. 

Saldo rachunku bankowego na dzień 17.10.2014 r. (włącznie) wynosi – 4 053,75 zł. 


