
Zestawienie Wydatków Rady Rodziców 

rok szkolny 2021/2022 
     

Lp. Data Powód Suma Zakupiono 

1. 17.06.2022 nagrody dla uczniów 150,00 zł karta podarunkowa EMPIK 

2. 13.06.2022 wyposażenie biblioteki 994,97 zł ksiązki 

3. 13.06.2022 nagrody dla uczniów 300,00 zł karty podarunkowe do ROSSMANN 

4. 06.06.2022 śniadanie na trawie 960.00 mini chałka dla uczniów 

5. 03.06.2022 wyposażenie biblioteki 994,97 zł ksiązki 

6. 03.06.2022 śniadanie na trawie 200,88 zł jabłka 

7. 01.06.2022 śniadanie na trawie 614,83 zł woda mineralna 

8. 01.04.2022 nagrody w turnieju piłki halowej 434,47 zł puchary, statuetka 

9. 05.04.2022 konkurs "Szkolny dzień talentu" 698,92 zł 
karta podarunkowa ROSSMANN, 

słodycze 

10. 06.04.2022 
wycieczka "Jura Krakowsko-

Częstochowska" 

1 760,00 

zł 
wynajęcie autokaru 

11. 28.04.2022 upominki dla maturzystów 400,30 zł magnes lustrzany z grawerm, 

12. 28.04.2022 nagrody CKZiU-tka 131,50 zł długopisy, kalkulator, koc, wałek, mysz  

13. 23.03.2022 nagrody dla maturzystów 388,92 zł ksiązki 

14. 09.03.2022 konkurs "Bezpieczny internet" 291,11 zł karta podarunkowa EMPIK, słodycze 

15. 09.03.2022 
dofinansowanie skipassów w 

konkursie"Slalom Gigant" 
430,00 zł skipassy 

16. 08.03.2022 
samorząd szkolny pomoc dla Ukrainy, 

wykonanie ozdób w celu zbiórki 
39,54 zł 

wstąrzki, agrafki  

17. 03.02.2022 konkurs " Walentynkowy" 344,13 zł cukierki, kino,  

18. 08.02.2022 
konkurs " Życzenia walentynkowe dla 

ulubionego bohatera literackiego" 
483,07 zł kubki, świeczki, słodycze 

19. 04.01.2022 konkurs " Osobowość CKZiU 2021" 577,50 zł karta podarunkowa TK Maxx, statuetka 

20. 22.01.2022 konkurs z języka niemieckiego 300,00 zł karta podarunkowa EMPIK 

21. 26.01.2022 samorząd szkolny "Walentynki" 191,42 zł słodycze 

  03.01.2022 opłata za przekaz pieniężny 7,65 zł   

22. 03.01.2022 
wpłata zebranych pieniędzy przez 

samorząd na konto fundacji 
16,00 zł przekaz pocztowy 

23. 11.12.2021 
konkurs ekologiczny" Walcz ze 

smogiem zostań ekologiem" 
360,00 zł 

karta podarunkowa EMPIK 

24. 10.12.2021 konkurs "Quik Spelling Quiz" 200,00 zł karta podarunkowa EMPIK 

25. 02.12.2021 
konkurs "Mikołajkowo-Naukowy 

Zawrót Głowy" 
497,99 zł karta podarunkowa EMPIK 

26. 30.11.2021 
samorząd szkolny " Andrzejki i 

Mikołajki 2021" 
326,92 zł lizaki, cukierki, świeczki,  

27. 17.11.2021 nagroda dla ucznia 80,00 zł seans filmowy 

28. 19.10.2021 ognisko dla uczniów 279,14 zł kiełbaski, bułki, słodycze 

29. 11.10.2021 
samorząd szkolny Obchody Dnia 

Edukacji 
299,52 zł 

ciasto, serwetki, art. do dekoracji 

kwiaty 

30. 29.09.2021 samorząd szkolny "Dzień chłopaka" 50,78 zł cukierki, 

RAZEM 
11 844,53 

zł 

  

     

 


