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Sprawozdanie Skarbnika
Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja za rok 2017/2018
Pani Ilony Bieńkowskiej
Szanowni Państwo,

szkoła zakończyła ubiegły rok nadwyżką finansową w wysokości £20,869. Nadwyżka ta w całości,
podobnie jak w latach ubiegłych, będzie przeznaczona na rezerwy, które pomogą szkole funkcjonować
w najbliższych latach na wypadek braku dotacji oraz podniesienia czynszu za wynajmowany budynek.
Chciałam wpomnieć, że przepisy dla organizacji charytatywnych zalecają, aby organizacja miała środki
finansowe, aby móc przetrwać pewnien okres czasu, (sugerowany rok), bez wpływu pieniędzy.

W roku szkolnym 2017-18 szkoła otrzymała dotacje w wysokości £4,697. Niestety dotacje z roku na rok
znacznie maleją, dlatego szkoła stara się nie brać pod uwagę w tegorocznym budżecie dotacji jako
źrodła przychodu.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotacje w wysokosci £400 na stworzenie biblioteki szkolnej. W tym
roku szkolnym książki zostały zakupione i czekamy na ich dostawę. Gdy projekt ten zostanie
sfinalizowany, zostaną Państwo poinformowani.

W roku szkolnym 2017-18 czynsz za szkołę był wyższy w granicach 10%. Związane to jest uzgodnioną
podwyżką ze School Plus oraz z faktem, że wynajmujemy więcej sal lekcyjnych, jak rownież musimy
płacić dodatkowo za wynajem auli. Jak wpomiała Pani Prezes w przyszłości niestety czynsz będzie
podnoszony regularnie, na co musimy się przygotować.

W roku szkolnym 2017-18 zarząd podjął decyzję, aby przyznać podwyżki dla nauczycieli i osób
zatrudnionych w szkole. Podwyżka ta wyniosła 5%. Zatrudniliśmy dodatkowo 3 osoby, dlatego koszt
wynagrodzeń wzrósł o około 9% w stosunku do roku szkolnego 2016-17.
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W związku z nadwyżką finansową w roku szkolnym 2016-17 zarząd podjął decyzję o zakupie kilku
środków trwałych, które będą wykorzystywane podczas imprez szkolnych, jak i w trakcie naszych
spotkań sobotnich. Znaczne wydatki zostały poniesione między innymi na głośniki i mikrofony oraz
dmuchany zamek.

W zwiazku z przekształceniem szkoły w instytucję charytatywnę oraz nowymi regulacjami w związku z
ustawą o ochronie danych osobowych, szkoła poniosła znaczące wydatki na poczet usług prawniczych.
W roku 2017 kilkunastu nauczycieli oraz osób z komitetu rodzicielskiego wzięło udział w kursie
pierwszej pomocy, dlatego koszty treningu były większe niż w latach ubiegłych.

Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim rodzicom, którzy terminowo płacą za czesne.
Przypominam, że nadal będzie przyznawana zniżka za terminowe płacenie za czasne. Daty, do kiedy
obowiazuje 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 są 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.

Niestety w roku szkolnym 2017-18 doświadczyliśmy pewnych problemów w związku z naliczaniem
opłat za książki. Aby rozwiazać ten problem podjęliśmy decyzję, że książki od roku szkolnego 2018-19
będą płatne gotówką. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
W ubiegłym roku ponownie osiągnęliśmy bardzo dobre zyski z imprez szkolnych, takich jak BBQ czy
Street Party, jak rownież ze sprzedaży w kawiarni Rejówka oraz w szkolnym sklepiku. Bardzo
dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zasilają szkolną kasę w ten sposób.
Dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o dalsze wsparcie naszej szkoły.
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