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Drodzy Państwo,
Poniżej przedstwiamy Państwu, raport finansowy za rok 2017/2018, który
zawiera szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz kosztów
jakie poniosła Polska Sobotnia Szkoła w Peterborough w zestawieniu z
rokiem poprzednim.

1. Przychód

Opłaty za szkołe
Polska Szkoła Sobotnia utrzymuje sie głównie z miesiecznych opłat, które
wynoszą:
£30/miesięcznie za jedno dziecko
£45/miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci
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Dofinansowania
Innym, ważnym źródłem dochodu jest dofinansowanie otrzymywane ze
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska’’. Pieniądze te wykorzystywane są
częściowo na pokrycie kosztów wynajmu budynku szkolnego i
wynagrodzenia dla nauczycieli.
Niestety, dofinansowanie to zmniejszyło się o połowę w porównaniu z
rokiem ubiegłym.

Zbiórki
Polska Szkoła Sobotnia organizowała kilka imprez, podczas których
odbywały się zbiórki. W ubiegłym roku szkolnym udało sie zebrać £520.

Reklama
Dzięki sponsorom w ubiegłym roku budżet szkoły został zasilony kwotą
£572.
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2. KOSZTY

*DBS- obowiązkowe sprawdzenie niekaralnosci pracownikow

Wszelkie wydatki Polskiej Szkoły związane są ze statutową działalnością
organizacji i służą wypełnianiu celów przyjętych w konstytucji.
Głównym kosztem są wypłaty dla pracowników. Szkoła zatrudnia ponad
60 osób w tym nauczycieli, asystentów oraz pracowników administracji.
Na wynajem budynku szkolnego oraz magazynu zostało wydane
£22949.00. To o £1000 mniej niż w roku ubiegłym.
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Szkolenia dla pracowników, obowiązkowe sprawdzenie niekaralności
osób pracujących z dziećmi są niezbedne, aby Szkoła działała zgodnie z
prawem. Inne koszty, takie jak materiały dydaktyczne, pomoce naukowe
oraz koszty związane z administracją to konieczne wydatki, aby placówka
funkcjonowała sprwanie oraz była dobrze zorganizowana.
Jako organizacja Charity jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia naszych
ksiąg rachunkowych przez firmę zewnętrzną. W tym roku skorzystaliśmy z
usług firmy Money Talks- Accountancy Service.
Raport, który otrzymalismy nie wykazał żadnych nieprawidłowosci.
Szczególowe informacje na temat raportu, można znaleźć na stronie
Charity Commission
https://apps.charitycommission.gov.uk/showcharity/registerofcharities/Re
gisterHomePage.aspx
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