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Podsumowanie roku finansowego 2013/14 do 31 sierpnia 2014 

 

Podziękowania: 

Na początku pragnę podziękować wszystkim osobom pracującym charytatywnie dla naszej szkoły. Również 

dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom i pracownikom. Szczególnie dziękuję Pani Justynie Matysiak-Bełz za 

prowadzenie i rozwijanie działu księgowego charytatywnie przez wiele lat. Dzięki pomocy wszystkich możemy 

utrzymać czesne na przystępnym poziomie. Specjalnie dziękuję organizatorom imprez, które nie tylko stanowiły 

atrakcje dla uczniów i ich rodzin, ale również wygenerowały dodatkowe fundusze dla szkoły. Bardzo dziękuję 

działowi finansowemu i wszystkim, którzy służyli mu pomocą, za zaangażowanie i pracę w ubiegłym roku. 

 

Fundusze szkolne: 

Dochody z czesnego powinny pokrywać wszystkie podstawowe koszty operacyjne szkoły, takie jak: pensje dla 

pracowników, wynajem budynku, ubezpieczenie, pomoce naukowe. W ubiegłym roku otrzymaliśmy podobnie jak 

rok wcześniej dotację z Polskiej Ambasady w Londynie. (slide) Dofinansowanie z Ambasady RP w roku 

szkolnym 2013-14 było w wysokości ponad £53,000. Rok wcześniej otrzymaliśmy z Ambasady RP £24,433.  

 

Opłaty za szkołę: 

Opłaty za szkołę zostały zwiększone na rok szkolny 2013-14 po tym, jak 3 lata były na stałym poziomie. 

Powiernicy podjęli decyzję o zmianie w strukturze opłat, ponieważ zmienia się demografia rodzin w szkole. 

Dzisiaj opłata za szkołę wychodzi na poziomie £8 na dziecko za sobotę. Wprowadzono także nieznaczną 

podwyżkę, ponieważ nie mamy pewności, czy otrzymamy dotację z zewnętrznych źródeł w przyszłości. 

Jak w poprzednim roku, bardzo sprawnie przebiegało pobieranie opłat za pomocą systemu online. Dziękuję 

bardzo za kontynuowanie korzystania z systemu online i zapraszam rodziców, którzy jeszcze z niego nie 

korzystali. 

Proszę o informowanie o wszelkich trudnościach związanych z płatnościami przed terminem ostatecznej opłaty 

jak i planowanych rezygnacjach z miejsca w szkole. 

Wydatki: 

W ubiegłym roku szkolnym zainwestowaliśmy w szkolny sprzęt komputerowy. St Benedict’s dali nam możliwość 

podłączenia szkolnych komputerów do ich projektorów. Nauczyciele mogą dzięki temu prowadzić ciekawsze 

zajęcia dla naszych dzieci. 

Walne Zebranie 2014 

Sobota 22.11.2014 
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Planowane wydatki były wyższe o 6% niż zakładał budżet. Jednak w tym roku mieliśmy wiele inwestycji na 

sprzęt, który będzie używany przez wiele lat. 

Całkowity wydatek na pensje pracowników zwiększył się ze względu na niezbędne podwyżki pensji, jak również 

zatrudnienie 2 wice-dyrektorów oraz osoby na stanowisko IT Support do pomocy technicznej. 

Rezerwy: 

Na dzień 31 sierpnia 2014 poziom rezerw wynosił £151,732.87.  

Podsumowanie: 

W dziale finansowym pracują Panie, które zajmują się ksiegowością, wypłatami dla pracowników oraz 

dopilnowaniem, by wszyscy rodzice zapłacili na czas. Panie w tym dziale mają duże doświadczenie w tej pracy i 

wspaniale wykonują swoje obowiązki. 

Od początku roku szkoła ma konto w Lloyds. Bank ten dał nam dostęp do konta online. Bardzo dobrze działa 

system autoryzacji opłat online. Każda płatność jest autoryzowana przez 2 osoby. Jest to wymagane przez 

nasza Konstytucje. 

Wszelkie decyzje finansowe są podjęte przez powierników szkoły. Istnieje także Komitet Finansowy, który 

omawia szczegółowo i przedstawia sprawy finansowe szkoły na zebraniach powierników. Na 4 spotkaniach 

Komitetu Finansowego w roku szkolnym 2013-14 omówione były: nowe inwestycje rezerw szkoły, 

wynagrodzenie nauczycieli, koszty ubezpieczenia, organizacja księgowości w szkole, zmiana struktury opłat, 

dostęp do kont bankowych oraz wyposażenie IT szkoły. 

Dziękuję. 

Robert Biegała 22.11.2014 
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