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Projekt Planu wsparcia finansowego  
Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu 

przez radę rodziców w roku szkolnym 2019/2020 
 
 
Rada rodziców w roku szkolnym 2019/2020  może wydatkować środki na następujące cele: 
 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji 
Kwota 

przeznaczona na 
ten cel w zł 

1. Pomoc materialna dla dzieci 
przedszkolnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej w postaci 
sfinansowania dożywiania, odzieży 
lub podręczników 

Określenie listy dzieci 
potrzebujących wsparcia 
i ustalenie sposobu udzielenia 
tego wsparcia (we współpracy 
z dyrektorem)  

1000 zł 

2. Udzielanie pomocy w zakupie 
odpowiednich środków 
dydaktycznych, niezbędnych do 
organizacji zajęć wspomagania 
i korygowania rozwoju dzieci 

Ustalenie z dyrektorem 
przedszkola niezbędnych potrzeb 
w tym zakresie  

3000 zł 

3. Dofinansowanie konkursów i imprez 
przedszkolnych  

Uzyskanie informacji od 
dyrektora przedszkola, 
zapoznanie się z terminarzem 
konkursów i imprez 
przedszkolnych. Wybór nagród i 
oszacowanie ich kosztów 

2000 zł 

4. Organizacja wycieczek  Uzyskanie informacji od 
dyrektora przedszkola, 
zapoznanie się 
z harmonogramem planowanych 
wycieczek  

10 000 zł 

5. Organizacja imprez, uroczystości 
przedszkolnych i środowiskowych  

Uzyskanie informacji od 
dyrektora przedszkola, ustalenie 
potrzeb w tym zakresie, podjęcie 
decyzji o zakresie udzielonej 
pomocy 

1500 zł 

6. Wspieranie działań związanych z 
remontami w przedszkolu lub 
podejmowanie nowych inwestycji  

Ustalenie potrzeb  3000 zł 
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7. Dofinansowywanie lub wzbogacanie 
bazy dydaktycznej przedszkola (zakup 
książek, środków dydaktycznych) 

Rozpoznanie potrzeb placówki w 
tym zakresie, ustalenie zakresu 
dofinansowania  

1500 zł 

8. Realizacja podejmowanych przez 
przedszkole innowacji 
pedagogicznych (eksperymentów)  

Ustalenie rodzaju podejmowanej 
innowacji i potrzeb w zakresie jej 
realizacji 

500 zł 

9. Finansowanie własnych projektów 
rady rodziców (np. organizacja 
nowego kącika zajęć w przedszkolu, 
wyposażenie przedszkola w określoną 
aparaturę czy renowacja urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych w ogrodzie 
przedszkolnym) 

Ustalenie projektów  do 10 000 zł 

10. Inne   2000 zł 

 
 
Projekt planu finansowego stanowi jedynie prognozę wpływów i wydatków i może ulec 
zmianie w ciągu roku szkolnego.  
 

Projekt planu finansowego zatwierdzono uchwałą nr 4/2019/2020                                          
na zebraniu Rady Rodziców, w dniu 04.10.2019r. 
 

Przewodniczący Rady rodziców 


