PHÒNG GD & ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B

Bổ sung

BÁO CÁO
Công khai thông tin thu - chi tài chính Ngoài ngân sách
của Trường Tiểu học An Bình B, năm học 2015 - 2016
Đơn vị tính: 1000 đ
NỘI DUNG

TT
A

SỐ TIỀN

PHẦN THU

1.326.165

Thu từ học sinh

1.326.165

Trả tiền dạy buổi hai.

640.710

-Chi HĐ dạy và học, sơ tổng kết,…

512.568

-Chi tăng cường, tu sửa CSVC

128.142

2

Trả tiền bảo mẫu

274.950

3

Quỹ Hội CMHS

136.693

4

Quỹ tự có

5

BHYT học sinh

211.044

6

BHTN học sinh

53.768

B

PHẦN CHI

1.085.605

Chi từ học sinh

1.085.605

1

1

GHI CHÚ

9.000

Thu tiền học bán trú, buổi hai
tháng 9,10,11,12/2014 -1,2,3,4,5/2015

915.660

- Trả tiền dạy buổi hai.

640.710

-Chi GV trực tiếp giảng dạy buổi 2

512.568

-Chi quản lý phí

2

3

-Chi tăng cường, tu sửa CSVC, điện nước

128.142

- Trả tiền bảo mẫu

274.950

-Chi GV bảo mẫu

192.465

-Chi quản lý phí

82.485

Quỹ Hội CMHS

135.270

-Chi hoạt động khuyến học
-Chi các phong trào và khen thưởng học sinh

135.270 Tồn: 1.423 chuyển sang NH: 2016
- 2017

-Tặng quà cho CBGV, khuyến dạy
4

Quỹ tự có

9.000

5

BHYT học sinh

20.299

-Chi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu

14.773

-Chi % quản lí thu cho CBGV

5.526

-Chi % cho chỉ đạo và phục vụ thu
6

BHTN học sinh

5.376

-Chi % cho CBGVtrực tiếp thu

2.688

-Chi % cho chỉ đạo và phục vụ thu

2.688

An Bình, ngày 16 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B

THÔNG BÁO
Dự kiến kế hoạch thu - chi tài chính
của Trường Tiểu học An Bình B, năm học 2016-2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
NỘI DUNG

TT
A

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

PHẦN THU

Phần thu từ học sinh

1

Tiền học bán trú

2

Tiền học buổi hai

3

Quỹ Hội CMHS

4

BHYT học sinh

5

BHTN học sinh

6

Qũy tự có

7

Vệ sinh bán trú

8

Đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt của
học sinh bán trú

B

DỰ KIẾN PHẦN CHI

Căn cứ thu
50/tháng/học sinh - Theo thỏa thuận của CMHS và nhà
100/tháng/học sinh trường.
Tự nguyện

Theo TT55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22
tháng 11 năm 2011

Theo hướng dẫn số 02/LN-GDĐTBHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của
(1) 457.380 đ/12 tháng liên ngành Giáo dục và Đào tạo và
(2) 571.725đ/15 tháng Bảo hiểm xã hội về việc hướng dẫn
thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh
năm học 2016-2017.
100/học sinh/năm Theo tự nguyện

1.000/tháng/9 tháng Theo hợp đồng
80/học sinh/năm Thu theo thỏa thuận đối với học sinh bán trú
Thu theo thỏa thuận đối với học sinh bán trú
50/học sinh/năm -> 100./học Mức 50.000đ đối với học sinh tham gia năm
sinh/năm thứ 2 trở lên,. mức 100.000đ đối với học
sinh lần đầu tham gia.

Thu tiền học bán trú, buổi hai
tháng 9,10,11,12/2014 1,2,3,4,5/2015
-Trả tiền giảng dạy buổi 2

640.000 Chi giáo viên trực tiếp giảng dạy
80%, 6% quản lý, 14% còn lại CSVC
trang thiết bị, tiền điện,…

2

Trả tiền bảo mẫu

250.000 Chi 70%GV bảo mẫu, 30% quản lý
phí

3

Quỹ Hội CMHS

120.000 Chi theo thực tế các hoạt đông phong
trào, khen thưởng học sinh…

-Chi theo hướng dẫn

4

BHYT học sinh

5

BHTN học sinh

6

Qũy tự có

9.000 Chi hỗ trợ hiến máu nhân đạo, lễ, tết,
giao lưu các đơn vị…

7

Vệ sinh bán trú

40.000

-Chi mua vật dụng vệ sinh, xà bông, nước
lau sàn nhà..dùng cho bán trú

8

Đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt của
học sinh

35.000

-Mua bổ sung thiết bị bán trú thau, rỗ, rá,
dao, thớt, tô, muỗng...

325,000

60.000 Chi theo quy định

An Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG

