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Budżet na rok 2015/16 

 

Ze względu na zmieniająca się strukturę szkoły oraz nieustannie rosnące koszty jej utrzymania, 

przewiduje się, iż na koniec roku 2015/16 wynik finansowy zamknięty będzie stratą w wysokości -

£21,885.  Wynik ten nie uwzględnia potencjalnej dotacji, o którą szkoła złożyła wniosek. 

Przewiduje się, iż dochody wyniosą łącznie £161,175, to jest 6% mniej niż w roku ubiegłym. 

Spowodowane jest to zmieniająca się strukturą szkoły, a co za tym idzie, zmniejszającą się liczbą klas 

i uczniów, a także brakiem uwzględnienia potencjalnego dofinansowania, na które oczekujemy, 

jednak bez żadnej gwarancji, że je otrzymamy.  

Dla porównania, dotacja w roku ubiegłym 2014-15 wyniosła £29,020 i była o £24,336 niższa niż w 

roku poprzednim 2013-14. Łączna kwota otrzymana w roku 2013-14 to £53,356.  

Należy zauważyć, że tego typu dotacje są tylko okazjonalne i nie należy oczekiwać, iż będą one 

dostępne każdego roku. Ze względu na rosnącą liczbę polskich placówek polonijnych, przyznawane 

refundacje będą ulegały znacznemu zmniejszeniu. 

 

Jeżeli wniosek w sprawie dofinansowania na rok 2015 zostanie rozpatrzony pozytywnie, dotacja 

będzie mogła częściowo pokryć przewidywaną stratę w budżecie, w zależności od przyznanej kwoty. 

Dla przykładu, zakładając sytuację, gdzie szkoła otrzyma £20,000 refundacji poniesionych kosztów, co 

pozostawi balans końcowy straty w wysokości -£1,885. Jednak kwota ta nie jest w żaden sposób 

gwarantowana i służy jedynie do zilustrowania przykładu wpływu dotacji na końcowy stan finansowy. 

 

W przypadku otrzymania odmownej decyzji w sprawie przyznania dotacji, strata będzie musiała 

zostać pokryta ze środków wygenerowanych przez szkołę lub ostatecznie z rezerw finansowych 

szkoły.    

Dzięki wprowadzonym oszczędnościom, planowane wydatki na rok 2015/16 wyniosą łącznie £182,285 

i pomimo faktu, iż będą one o 6% niższe niż w roku poprzednim, planowane przychody nie będą 

mogły w całości pokryć wszystkich kosztów działalności szkoły.  

Wpływy z czesnego pokrywają jedynie 80% kosztów prowadzenia szkoły, które nieustannie rosną z 

roku na rok. 



Komitet Finansowy wraz Zarządem Powierników opracowuje strukturę dalszych oszczędności, które 

można będzie wprowadzić w życie, w miarę konieczności. Są to między innymi: 

1. Dopłaty do wycieczek edukacyjnych 

2. Redukcja personelu 

3. Sprzedaż wyposażenia/sprzętu elektronicznego 

4. Dopłaty do podręczników 

5. Podwyżka czesnego 

Szkoła będzie także się starać o dofinansowanie z innych źródeł. Będziemy również rozpatrywać 

możliwości na sponsorowanie pewnych wydarzeń czy wydatków, na przykład nagrody. Jednak takie 

źródła funduszy też nie są zapewnione. 

Aby uniknąć wymienonych wcześniej kroków oszczędnościowych, zachęcamy rodziców do 

uczestnictwa w kiermaszach, festynach, loteriach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych 

przez szkołę. Wszystkie te uroczystości i zabawy organizowane są nie tylko jako imprezy towarzyskie 

i integracyjne, ale także w celu zbierania funduszy na rzecz szkoły. Dochód z tej aktywności stanowi 

zaledwie 4% całkowitych przychodów, jednak przy wspólnym wysiłku, możemy to zamienić na 20%, 

których tak bardzo nam brakuje. To dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu oraz wsparciu w tego 

typu imprezach, możemy wspólnie osiągnąć sukces. 

W październiku szkoła zorganizowała zabawę z okazji 65-lecia. Wieczór okazał się bardzo wyjątkowy, 

świetna zabawa, towarzystwo, przemiła atmosfera, a dochód z imprezy wspomógł szkołę aż o £2,275! 

Wspaniały wynik! Dlatego gorąco zachęcam do brania udziału i popierania naszych akcji. W ten 

sposób, nie tylko przyczynicie się do poprawy sytuacji finansowej szkoły, ale przy okazji możecie się 

świetnie bawić! 
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