
 

REGULAMIN  FINANSOWANIA  PRZEZ RADĘ RODZICÓW                                                             
KONKURSÓW  ORGANIZOWANYCH  W  SZKOLE   PODSTAWOWEJ  NR 48  W ŁODZI       

                                                    

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 48 może wziąć udział w Konkursach Szkolnych. 
2.  Konkursy Szkolne organizowane są przez członków Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski lub Radę 

Rodziców.                                                                                                                                                                            
Konkursy organizowane są w następujących kategoriach tematycznych: 
język polski, języki angielski, język niemiecki, historia, WOS, przyroda, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, religia, szachy.  

3. Organizatorzy konkursów zobowiązani są do zgłoszenia konkursu do dnia 15 października danego roku 
szkolnego, w formie pisemnej - do sekretariatu SP48 lub mailowo na adres : RadaRodzicowSP48@wp.pl 
Zgłoszenie konkursu obejmuje każdorazowo wskazanie organizatora, tematyki konkursu, a także 
proponowanych nagród, przewidzianych w konkursie. Rada Rodziców wyodrębnia corocznie budżet na 
nagrody w konkursach szkolnych. Budżet na nagrody ustala się po zebraniu przez klasy składek na Radę 
Rodziców w danym roku szkolnym. 
Łączna wartość budżetu przewidzianego na wszystkie nagrody w danym roku szkolnym nie może 
przekroczyć 20% wartości zebranego do dnia 15.października bieżącego roku przychodu z tytułu składek 
na Radę Rodziców, wpłaconych przez rodziców/opiekunów uczniów. Pula nagród zostaje rozdzielona 
proporcjonalnie pomiędzy wszystkie zgłoszone konkursy (średnio na każdy konkurs szkolny przypada 
kwota 50 zł, a na konkurs międzyszkolny 150 zł) .  Ostateczną decyzję, co do wartości nagród w konkursie 
lub możliwości dofinansowania konkursu, podejmuje Rada Rodziców. O sposobie wydatkowania środków  
i  rodzaju przyznawanych nagród decyduje organizator konkursu, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być to 
słodycze oraz inne niezdrowe przekąski.  

4. W sytuacji, jeśli w danym roku szkolnym wartość zgłoszonych konkursów będzie mniejsza niż przewidziana 
wartość środków, wówczas nadwyżka finansowa będzie przeznaczona na  zakup środków trwałych do 
wyposażenia sal lekcyjnych. 

5. W wypadku, jeśli wartość nagród zgłoszonych konkursów będzie większa aniżeli przeznaczonych środków, 
wówczas wartość nagród w poszczególnych konkursach może zostać odpowiednio obniżona. 

6. Decyzja Rady Rodziców jest ostateczna i od decyzji Rady Rodziców nie przysługuje odwołanie. 
7. Faktury za zakupy muszą zawierać następujące dane :                                                                                                  

Nabywca : Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi                                                                                              
        91-211 Łódź, Rydzowa 15                                                                                                                                           
        NIP 947-15-28-107   

8. Rozliczenia finansowe za zakupione nagrody należy przeprowadzać ze Skarbnikiem Rady Rodziców. 

           

          Rada Rodziców 

          


