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Sprawozdanie Skarbnika 

19 listopada 2016 

 

Powitanie i podziękowania 

 

Nazywam się Robert Biegała. Jestem Skarbnikiem Szkoły od czerwca 2016 roku. 

Na początku pragnę podziękować mojej żonie Agnieszce za jej cierpliwość i 

wyrozumiałość, podczas gdy spędzałem czas pracując w polskiej szkole. 

Dziękuję pani Magdalenie Nowak za pełnienie funkcji skarbnika do 31 marca 2016. 

Pani Magda ustąpiła z pozycji skarbnika w marcu 2016, z powodu ciąży. 

Dziękuję powiernikom za poparcie mnie i powierzenie mi funkcji Skarbnika Szkoły w 

czerwcu tego roku.  

Ogromne podziękowania dla pań pracujących w księgowości: pani Małgosi Karnaś, 

pani Małgosi Czapla oraz pani Ani Młynarczyk. 

Dziękuję za pomoc paniom, które pracowały jeszcze w poprzednim roku szkolnym w 

ksiegowości: pani Joli Nowackiej oraz pani Iwonie Stan. 

Ogromne podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli, osób pracujących w administracji, 

bibliotece, sklepiku szkolnym oraz pielęgniarkom. 

Podziękowania należą się również rodzicom za duże wsparcie dla szkoły. 

 

Przedstawię Państwu sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2015-16 

Przychody szkoły 

Suma przychodów szkoły wyniosła łącznie £181,466 i była o 4% niższa niż rok 

wcześniej. 

Suma kosztów wyniosła £172,698 i była niższa o 11% niż rok wcześniej.  

Rok szkolny zamknięto zyskiem w wysokości £8,767.94. 

 



Strona 2 z 4 
 

Przychody szkoły były zrealizowane z następujących źródeł: 

 składki czesnego za szkołę 

 zbieranie funduszy poprzez organizowanie kiermaszy, loterii oraz imprez 

okolicznościowych 

 dofinansowania z zewnętrznych źródeł, to jest ze Stowarzyszenia Wspólnota 

Polska oraz z dobrowolnych dotacji od rodziców 

 sprzedaż w szkolnym sklepiku 

 sprzedaż szkolnego sprzętu komputerowego 

 dotacja od sponsora 

 

 Przychód z tytułu czesnego, który stanowi 81% wpływów szkoły wyniósł 

146,906 i był wyższy o 1,906 niż zakładano w budżecie. 

 Trzecim największym źródłem przychodów w zeszłym roku szkolnym były 

organizowane w szkole imprezy. Było ich wyjątkowo dużo, za co należą się 

podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ich organizację. 

 Z imprez uzyskaliśmy £8,544. 

 Przychód ze sklepiku był większy niż rok wcześniej o £742 i wyniósł £4,624. 

 Dzięki temu, że szkoła St. Benedict’s udostępniła nam sprzęt komputerowy, 

mogliśmy sprzedać nasz sprzęt komputerowy, który nie był używany. Z tego 

tytułu uzyskaliśmy £1,365 

 Otrzymaliśmy dotacje od indywidualnych rodziców w wysokości £800, za co 

bardzo dziękujemy. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowym składnikiem przychodów były 

fundusze otrzymane od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w ramach projektu 

„Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, w 

Wielkiej Brytanii ” finansowany ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca z 

Polonią i Polakami za Granicą w 2016 tym roku, realizowany we współpracy z 

Polską Macierzą Szkolną. 

Szkoła otrzymała refundacje kosztów poniesionych na wynajem budynku w 

wysokości £11,243.31. Dotacja ta była niższa o 61% niż w roku poprzednim. 

Złożyliśmy wniosek na dotację ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska w tym roku. 

Odpowiedź jak zwykle otrzymamy na przełomie listopada i grudnia. 
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Pokazana jest spadająca wysokość zewnętrznych dotacji w poprzednich latach. 

 

Koszty szkoły 

Suma wydatków szkoły w roku szkolnym 2015-16 wyniosła £172,698 i była niższa o 

11% od wydatków rok wcześniej. 

Analiza wydatków na podstawie poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 ucznia w 

roku 2015/16 wyniosła £285. 

1. Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w roku 2015-16 wyniosły 

łącznie £104,681 i były o 10% niższe niż rok wcześniej. W tej kwocie jest już 

wliczona dodatkowa nagroda dla nauczycieli przyznana przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie dla Szkół Polonijnych”. 

 

2. Ubezpieczenie personelu dydaktyczno-administracyjnego oraz zarządu 

szkoły, szkolenia oraz obowiązkowe poświadczenia o niekaralności. 

 

3. Koszt wynajęcia lokalu oraz opłat eksploatacyjnych wyniosły razem £35,420. 

 

4. Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych. Zakupiono podręczniki dla 

wszystkich uczniów: £8,861. 

 

5. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Bałwany chcą odmiany”. 

 

6. Egzaminy, nagrody, świadectwa i dyplomy dla dzieci i nauczycieli 

 

7. Pozostałe koszty wynikają z bieżącej działalności szkoły i obejmują usługi 

telefonu komórkowego, strony internetowej, opłat bankowych, kosztów 

administracyjnych, artykułów papierniczych, a także wszelkich pomocy 

zapewniających funkcjonowanie szkoły. 

 

W zeszłym roku szkolnym złożyliśmy wniosek o uzyskanie podręczników z ORPEG. 

Dzięki staraniom pani Magdaleny Nowak, pani Dyrektor Marty Bninski i pani 

Bibliotekarki Izy Pakulskiej otrzymaliśmy podręczniki, które dzieci będą używać w 

przyszłym roku szkolnym. 

 

Podsumowanie 

Przychody szkoły w roku 2015-16 wyniosły w sumie £181,466, natomiast koszty 

działalności szkoły były w wysokości £172,698. Bilans został zamknięty zyskiem w 

wysokości £8,767. 

W zależności od wysokości dotacji ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska powiernicy 

rozważą, na jaki cel przeznaczyć zysk z zeszłego roku finansowego. Pod uwagę 

będą wzięte: 
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 Zatrudnienie logopedy 

 Zatrudnienie nauczyciela geografii 

 Podniesienie wynagrodzenia nauczycieli 

W roku szkolnym 2015-16 szkoła ulokowała £50,000 na 3 letniej inwestycji w 

Scottish Widows. 

Rok finansowy został zakończony zyskiem w wysokości £8,767.94. 

Szkoła posiadała na dzień 31 sierpnia 2016 gotówkę w wysokości £113,402.44. 

Przedpłaty na przyszły rok wyniosły £9,052.94. 

Dziękuję 

 

Robert Biegała 

Skarbnik 

19.11.2016 

 


