
 
 

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW  
 

1. Składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi 70 zł od każdego ucznia. 
2. Zebrane fundusze wykorzystywane są do zakupu nagród dla uczniów wzorowych - na zakończenie roku szkolnego, 
nagród w konkursach szkolnych oraz doposażenie sal lekcyjnych.  
3. Składki należy wpłacać do rodzica-skarbnika klasowego, który do dnia 15. października wpłaca na konto Rady 
Rodziców całą kwotę, zebraną od klasy. Każda klasa bierze udział w Konkursie Składek.  
Konto Rady Rodziców : Bank Pekao SA 62 1240 3419 1111 0000 3557 3685 
4. Szczegółowy regulamin zbiórki składek opisany jest w oddzielnym załączniku.  

 
 

SKŁADKI NA BIBLIOTEKĘ  
 

1. Składka na Bibliotekę wynosi 10 zł od każdego ucznia. 
2. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na doposażenie Szkolnej Biblioteki w brakujące lektury oraz książki 
proponowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 48. 
W Bibliotece znajduje się szkatułka, do której uczniowie mogą wkładać karteczki z tytułami książek, które chcieliby 
przeczytać i proponują ich zakup do Szkolnej Biblioteki. 
Bibliotekarz będzie (w miarę możliwości) poszerzać zbiory szkolne o proponowane tytuły. 
3. Zebrane składki powinny być wykorzystane w bieżącym roku szkolnym. 
4. Rozliczenie finansowe następuje na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym.  
 
 
 

SKŁADKI NA KSERO 
 

1. Składka na Xero wynosi 30 zł od każdego ucznia. 
2. W Szkole Podstawowej Nr 48  dzierżawione jest jedno urządzenie xero od firmy Euro-Office - do użytku 
nauczycieli. 
3. Opłata za każdy dzień dzierżawy urządzenia wynosi 1 zł. Opłata za wydrukowanie jednej strony wynosi 4 grosze. 
Koszty napraw urządzenia oraz tonerów leżą po stronie firmy Euro-Office.                                                                           
4. Każdy nauczyciel ma swój identyfikator (tajny kod), którym posługuje się podczas korzystania z urządzenia xero.                       
Na koniec każdego miesiąca następuje podsumowanie finansowe, uwzględniające liczbę kopii, wykonanych przez 
każdego nauczyciela. Zestawienie to będzie podawane do wiadomości nauczycielom oraz rodzicom.  
5. Z zebranych składek zakupywany jest przez szkołę również papier do xero.  
6. Niewykorzystana kwota, pozostała po zakończeniu roku szkolnego, zostaje przekazana do puli finansowej Rady 
Rodziców - do wykorzystania na doposażenie szkoły w następnym roku szkolnym. 
7. Rozliczenie finansowe następuje na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym.  
 
 

 

                               Uchwała Rady Rodziców  

                06.06.2017 

 

 

 


