
FUNDUSZ RADY RODZICÓW - REGULAMIN KONKURSU 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się zbiórka składek na cele Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej  nr 48 w Łodzi.  
2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi ogłasza konkurs zbiórki pieniędzy na cele statutowe.  
3. Konkurs jest organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi.  
4. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają 
największych wpłat (w przeliczeniu na prognozowany budżet wpłat danej klasy, wyrażony w % jego zrealizowania)    
w dniach od 01. września do 15. października bieżącego roku szkolnego. 
5. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z dnia 06.06.2017 roku - wysokość rocznej składki na każdego ucznia szkoły                     
wynosi minimum 70zł.  
6. Dzieci z Placówek Państwowych są zwolnione z opłat ( Domy Dziecka, Placówki Wychowawcze ). 
7. Konkurs przewiduje przyznanie nagród (premii finansowych) dla trzech klas. Pula nagród wynosi 1000 zł.                     
Do podziału na trzy klasy, w zależności od procentowej wartości wpłat. 
8. Zwycięzcą konkursu stają się trzy klasy, które dokonają największej % wpłaty swojego budżetu na fundusz Rady 
Rodziców. Wartość % wpłat danej klasy oblicza się według wzoru :                                                                                               
x = wartość dokonanych wpłat  * 100% / wartość prognozowanych wpłat                                                                                                 
x - procent wpłaty danej klasy do budżetu Rady Rodziców                                                                                               
wartość prognozowanych wpłat - hipotetyczna wartość wpłat, obliczona jako iloczyn liczby uczniów danej klasy 
pomnożona przez kwotę 70zł, bez uwzględnienia dzieci z Domów Dziecka i innych placówek państwowych, 
uczęszczających do danej klasy 
wartość dokonanych wpłat - wartość rzeczywistych wpłat, dokonanych przez uczniów danej klasy 
9. Do wpłat na Fundusz Rady Rodziców wlicza się dobrowolne, indywidualne nadpłaty wpłat dedykowanych ( 70zł ). 
10.  Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa, dokonując wpłat na Radę Rodziców, staje się 
automatycznie uczestnikiem konkursu.  
11. Termin wpłat gotówkowych i zaksięgowanych wpłat na koncie Rady Rodziców ( Bank Pekao SA 62 1240 3419 
1111 0000 3557 3685), biorących udział w rozstrzygnięciu konkursu mija dnia 15. października br. Wpłat 
gotówkowych dokonują przedstawiciele Rady Rodziców poszczególnych klas na październikowym zebraniu Rady 
Rodziców. Zebrane kwoty, wraz z listą uczniów  wpłacających składkę, przedstawiciel klasy przekazuje w zamkniętej 
kopercie do Zarządu Rady Rodziców w obecności przedstawicieli Rady Rodziców wszystkich klas. Następuje 
publiczne otwarcie kopert i liczenie pieniędzy. Również wpłaty bankowe są analizowane i liczone podczas zebrania.  
12. Wyniki konkursu zostaną podane do wglądu publicznego nie później niż  dnia 30 października br.  
13. Od ogłoszonych wyników konkursu, każdej z klas przysługuje ( przez Trójkę Klasową lub Wychowawcę Klasy ) 
prawo wniesienia sprzeciwu, co do ogłoszonych wyników. Sprzeciw powinien zostać złożony organizatorowi na 
piśmie, drogą mailową na adres RadaRodzicowSP48@wp.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.  
14. Rozpatrzenie sprzeciwu nastąpi w ciągu 7 dni od jego wpływu, przez Komisję minimum trzyosobową, jak wyżej.                                                                                                                  
15. Nagrody dla laureatów :  
15.1. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 500 zł, do wykorzystania w ramach własnych 
wydatków klasowych. 
15.2. Za zajęcie II miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 300 zł, do wykorzystania w ramach własnych 
wydatków klasowych. 
15.3. Za zajęcie III miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 200 zł, do wykorzystania w ramach własnych 
wydatków klasowych.                                                                                                                                                                             
15.4. W przypadku trzech wpłat procentowo równorzędnych, budżet nagród konkursu, tj. 1000zł, zostanie 
podzielony na trzy równe części.  
16. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą Wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami oraz 
rodzicami uczniów. Kwoty zostaną przekazane Wychowawcom klas do dnia 30. listopada br. 
17. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczane na dowolne cele, wybrane przez klasę ( kino, teatr, basen, 
dyskoteka, wycieczka klasowa, poczęstunek , itd. …). Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków 
finansowych nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.  
18.Komisja rozstrzygająca konkurs, wydając werdykt, kierować się może tylko warunkami konkursu, zawartymi                  
w powyższym Regulaminie.  
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców, 
czyli 06.06.2017roku.           

           Rada Rodziców 


