Regulamin Konkursu Rady Rodziców
„Ty wpłacasz – Twoje dziecko zyskuje!”
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
1. W Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w
Warszawie działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców
uczniów tej szkoły.
2. Fundusz Rady Rodziców gromadzi środki finansowe wpłacone przez
rodziców w formie dobrowolnych składek.
3. Biorąc pod uwagę niezbędne potrzeby finansowe określone w
Rozdziale I, Rada Rodziców wskazuje poziom 90 złotych (słownie:
dziewięćdziesiąt złotych) rocznie, jako minimalnej składki wpłacanej
za jednego ucznia przez rodziców na fundusz Rady. Składka za
kolejne dzieci wynosi łącznie 45 zł (słownie: czterdzieści pięć
złotych).
4. Dobrowolne składki nie mają ograniczenia górnego i wszelkie wyższe
wpłaty są akceptowane.
5. Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są w szczególności
na:
a) dofinansowanie działalności statutowej szkoły, samorządu
uczniowskiego, konkursów, olimpiad, zawodów, nagród
książkowych itp.,
b) dofinansowanie działalności kulturalnej szkoły,
c) finansowanie organizacji balu karnawałowego, pikniku szkolnego,
d) finansowanie zajęć dodatkowych,
e) pomoc materialną dla uczęszczających do szkoły dzieci z
najbiedniejszych rodzin.
Rozdział II
Cel konkursu.
Konkurs ma na celu zmobilizowanie rodziców uczniów Szkoły do
zintensyfikowania wysokości wpłat na fundusz Rady.
Rozdział III
Zasady konkursu.
1. Wpłaty rodziców na fundusz Rady odbywają się poprzez:
a) przelewy na rachunek bankowy Rady Rodziców (podany na
stronie www Szkoły),
b) wpłaty gotówkowe do Skarbników w Trójkach Klasowych, którzy
przekazują zebrane fundusze Skarbnikowi Rady.

2. Wpłaty w każdej formie powinny zawierać kwotę, imię i nazwisko
dziecka oraz klasę, tak aby łatwo można było zidentyfikować klasę, z
której wpłata pochodzi.
3. Terminy wpłat zaliczane do konkursu to okres od 1 września 2017
roku do 31 marca 2018 roku.
Rozdział IV
Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prezydium Rady Rodziców podsumuje ilość wpłat w okresie 1
września 2017 roku – 31 marca 2018 roku, w podziale na klasy
wraz z liczbą osób wpłacających (bez podawania danych
osobowych). Do konkursu zostają zakwalifikowane klasy, których
procentowy udział wpłat przekracza 50% wpłat klasy.
2. Laureatami konkursu zostają:
a) I miejsce – klasa, której procentowy udział wpłat jest najwyższy
wśród klas na dzień 31 marca 2018;
b) II miejsce – klasa, której procentowy udział wpłat jest drugi co
do wielkości wśród klas na dzień 31 marca 2018;
c) III miejsce – klasa, której procentowy udział wpłat jest trzeci co
do wielkości wśród klas na dzień 31 marca 2018.
3. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku procentowego,
przewagę zdobywa klasa, której wielkość wpłat (zgromadzona
suma na dzień 31 marca 2018) będzie wyższa. W wypadku
identycznych wysokości wpłat na konto Rady przez poszczególne
klasy, o pierwszeństwie decyduje data zaksięgowania wpłaty
(wcześniejsza data jest wyżej punktowana).
4. Nagrody dla laureatów to:
a) za I miejsce – zwrot do klasy 20% wpłaconej kwoty,
b) za II miejsce – zwrot do klasy 10% wpłaconej kwoty,
c) za III miejsce - zwrot do klasy 5% wpłaconej kwoty.
5. Zwrot funduszy do klasy następuje w formie wypłaconej gotówki
przez Skarbnika Rady skarbnikom lub wychowawcom klas
laureatów do dowolnego ich wykorzystania na rzecz klasy.
6. Nie przyznaje się więcej niż trzech nagród w konkursie w ciągu
roku szkolnego.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Szkoły.
Regulamin Konkursu został zaakceptowany przez Radę Rodziców na
posiedzeniu w dniu ………………………….

