WYDATKI
w roku szkolnym 2018/2019


























































1.592 zł – Sport Action Marek Rostek (FV 118/2018)
5 zł – prowizja bankowa
2,40 zł – prowizja bankowa
50 zł – wiązanka kwiatów (1.09.2018 r. – Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej)
40 zł – wiązanka kwiatów (27.09.2018 r. – Powstanie PPP)
50 zł – wiązanka kwiatów (11.11.2018 r. – Święto Niepodległości)
300 zł – p. Aleksandra Rafflewska – materiały na przygotowanie stoiska i dekoracji na kiermasz
Bożonarodzeniowy
88 zł – prezent dla Mateusza Kusznierewicza
769,18 zł – zakup materiałów na ozdoby świąteczne na kiermasz Bożonarodzeniowy
250 zł – p. Alicja Orłowska – sfinansowanie nagród MSU
350 zł – dopłata do zajęć edukacyjno-historycznych (p. B. Sawicz)
296,66 zł – zakup nagród za osiągnięcia sportowe
5 zł – prowizja bankowa
0,60 zł – prowizja bankowa
5 zł – prowizja bankowa
877,50 zł – zakup 45 szt. koszulek dziecięcych z nadrukiem
336 zł – nagroda dla klasy VIII A za wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 (wyjście
do kina)
50 zł – wiązanka kwiatów (14.02.1019 r. – Powstanie AK)
200 zł – sfinansowanie nagród za konkurs plastyczny na kartkę świąteczną (p. Anna MarjakWiśniewska)
500 zł – zakup sprzętu do świetlicy
40 zł – wiązanka kwiatów (1.03.2019 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych)
5 zł – prowizja bankowa
0,60 zł – prowizja bankowa
5 zł – prowizja bankowa
200 zł – nagrody za konkurs recytatorski klas I-III (p. M. Formella)
600 zł – dofinansowanie wyjazdu do Zakopanego dla 2 uczniów (p. K. Organista)
100 zł – zakup bratków
5 zł – prowizja bankowa
0,60 zł – prowizja bankowa
454 zł - zakup materiałów na ozdoby świąteczne na kiermasz Świąt Wielkanocnych
70 zł – wiązanki kwiatów (konkurs Dyrektora + Święto Konstytucji 3 Maja)
300 zł – dofinansowanie wycieczki uczennicy klasy VII B (p. A. Marjak-Wiśniewska)
50 zł – wiązanka kwiatów (8 Maja – Dzień Zwycięstwa)
400 zł – dofinansowanie wycieczki do Chmielna dla 2 uczniów klasy VIII C
5 zł – prowizja bankowa
0,60 zł – prowizja bankowa
1.000 zł – zakończenie roku szkolnego klas VIII
479,85 zł – zakup książek
2.203,33 zł – zakup książek
558,60 zł – zakup antyram
200 zł – organizacja konkursu o UE (Dyrektor Szkoły)
300 zł – organizacja Festynu 8 czerwca 2019 r. (p. M. Fulara)
5 zł – prowizja bankowa
3,60 zł – prowizja bankowa
910,33 zł – zakup książek
939,96 zł – zakup książek
200 zł – nagrody – MSU – p. A. Orłowska
52,50 zł – zakup kwiatów
330 zł – dofinansowanie wycieczki 2 uczniów z klas VIII
700 zł – zakup bonów do Empiku
100 zł - nagroda za zbiórkę makulatury dla uczennicy
5.600 zł – stypendia naukowe i sportowe
5 zł – prowizja bankowa
3 zł – prowizja bankowa
5 zł – prowizja bankowa
3120 zł – monitoring
5,6 zł - prowizja bankowa

Razem 24.724,91 zł

Stan na dzień 31.08.2019

