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Sprawozdanie Skarbnika Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja za rok 2016/2017
Pani Ilony Bieńkowskiej:
Szanowni Państwo
Na wstępie chciałam serdecznie Państwa powitać.
W ubieglym roku szkolnym 2016-17 Komitet Rodzicielski podjął szereg decyzji, które miały
znaczący wpływ na sytuację finansowę szkoły. Przede wszystkim postanowiono, że czesne za
szkołę płatne przez rodziców uiszczane powinno być przed rozpoczęciem każdego z trymestrów.
Przy podejmowaniu tej decyzji niezmiernie ważny był fakt, że niestety szkoła cały czas boryka się
ze ściąganiem należności od rodziców. Komitet rodzicielski planuje dołożyć wszelkich starań, aby
ta sytuacja uległa poprawie.
Kolejną decyzją było postanowienie o sprzedaży podręczników. W przeszłości podręczniki były
własnością szkoły. W chwili obecnej rodzice ponoszą koszt zakupienia podręczników, które będą
mogły zostać odsprzedane rodzicom dzieci z młodszych klas kilka tygodni przed zakończeniem
roku szkolnego.
Powyższe decyzje spowodowały, że szkoła zakończyła ubiegły rok duzą nadwyżką finansową w
wysokosci £47,775. Nadwyżka ta w całości będzie przeznaczona na rezerwy , które pomogą szkole
funkcjonować w najbliższych latach na wypadek braku dotacji oraz podniesienia czynszu za
wynajmowany budynek.
W roku 2016-17 szkoła otrzymała dotację w wysokości £10,421. Niestety oczekujemy, że w roku
2017-18 dotacja, o ile zostanie przyznana będzie dużo mniejsza niż w ubiegłym roku.
Jak Pani prezes wspomniała czynsz za wynajem szkoły za rok 2016-17 został podniesiony przez
School Plus o około 10%. W przyszłości niestety czynsz będzie podnoszony regularnie, na co
musimy się przygotować.
Zwracam sie z uprzejmą prośbą do Państwa o punktualne płacenie za szkołę. Przypominam, że
nadal będzie przyznawana zniżka za terminowe płacenie za czasne. Daty (są to 3 soboty jak
dotychczas), do kiedy obowiązuje zniżka, będą komunikowane przez sekretarza drogą mailową.
Chciałam również przypomnieć, że wszelkie wpłaty, które dokonywane są bezpośrednio w banku, a
nie przelewem na konto szkoły, niestety sa trudne dla skarbnika do zidentyfikowania, ponieważ nie
wskazują, kto dokonał wpłaty. Osoby, które tak dokonują wpłat zachęcam serdecznie do zgłaszania
się do skarbnika z potwierdzeniem wpłat, aby można było poprawnie zaksięgować wpłaty.
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Niestety w roku 2016-17 kilkukrotnie doświadczyliśmy problemów z systemem „Puchatek”, które
były spowodowane usterką serwera, jak również opóżnieniami w aktualizacji programu. Z tego to
powodu nie byliśmy zdolni tak prężnie uaktualniać system, jak planowaliśmy. Za wszelkie
niedogodności chciałam uprzejmie przeprosić. W styczniu skarbnik wraz z kilkoma członkami
komitetu rozpocznie testy innych dostępnych na rynku systemów, które miejmy nadzieję
wykluczyłyby podobne niedogodności w przyszłości.
W ubiegłym roku ponownie osiągnęliśmy bardzo dobre zyski z imprez szkolnych, takich jak BBQ
czy Street Party, jak również ze sprzedaży w kawiarni Rejówka oraz w szkolnym sklepiku. Bardzo
dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zasilają szkolną kasę w ten sposób.
W ubiegłym roku 2016-17 skarbnik zmienil system księgowy na system oparty na nowszej
technologii. W zwiazku z tym skarbnik podjął decyzję o prowadzeniu dokładniejszej ewidencji
kosztów i przychodów. W załączonych sprawozdaniach finansowych moga zatem Państwo
dokładniej przeanalizować koszty natury ogólnej, czy koszty zarządu poniesione w roku 2016-17.
Dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o dalsze wsparcie naszej szkoły.
Skarbnik,
Ilona Bieńkowska

“A NIECHAJ NARODOWIE WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ, IŻ POLACY NIE GĘSI, IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ”

