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Regulamin do Planu  Finansowego  Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Brześciu Kujawskim 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim  w roku szkolnym 

2019/2020 planuje wspierać finansowo z Funduszu Rady Rodziców, następujące 

działania: 

1. Nagrody  za „Super klasę”.   

2. Nagrody, dyplomy dla wyróżnionych uczniów na koniec 1 semestru. 

3. Nagrody, dyplomy dla wyróżnionych na koniec roku szkolnego. 

4. Organizacja konkursów : nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników . 

Kwota przyznana będzie zależna od rangi konkursu, liczby uczestników. 

5. Organizacja wigilii samorządowej. 

6. Organizacja Dnia Sportu  z okazji dnia Dziecka- zakup upominków, dyplomów, 

itp. 

7. Opłata za roczną prenumeratę czasopism do biblioteki i świetlicy szkolnej 

8. Wyposażenie klas. 

9. Zabawa choinkowa. 

10. Inne ( wiązanki okolicznościowe, dofinansowanie wycieczek). 

Wpłata na Radę Rodziców w uchwalonej na ten rok wysokości- 20 zł od ucznia, klasa 

powinna wpłacić na konto Rady Rodziców najpóźniej do końca 1 półrocza 

 

2. 

PROCENTOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW 

 

Rada Rodziców postanowiła posiadane środki finansowe na wyżej zaplanowane 

wydatki rozdzielić procentowo i tak: 

1. Nagrody  za „Super klasę”-    do 10%  posiadanego budżetu. 

2. Nagrody, dyplomy dla wyróżnionych uczniów na koniec 1 semestru- do 

14% posiadanego budżetu. 
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3. Nagrody, dyplomy dla wyróżnionych na koniec roku szkolnego-  do 24% 

posiadanego budżetu. 

4. Organizacja konkursów : nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników . 

Kwota przyznana będzie zależna od rangi konkursu, liczby uczestników. Na 

wszystkie konkursy zaplanowane na dany rok szkolny-  do 14%  

posiadanego budżetu. 

5. Organizacja Wigilii samorządowej- do 8% posiadanego budżetu. 

6. Organizacja Dnia sportu  z okazji Dnia Dziecka- zakup upominków, 

dyplomów, itp.-  do 8% posiadanego budżetu. 

7. Opłata za roczną prenumeratę czasopism do biblioteki i świetlicy szkolnej – 

do 5% posiadanego budżetu. 

8. Wyposażenie klas do 8% posiadanego budżetu. 

9. Zabawa choinkowa do 3% posiadanego budżetu. 

10. Inne ( wiązanki okolicznościowe, dofinansowanie wycieczek)- do 6%  

posiadanego budżetu. 

 

3. 

ZASADY WNIOSKOWANIA DO RADY RODZICÓW O UDZIELENIE WSPARCIA 

 

1. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie, na  przedstawione powyżej 

zadania, winna jest złożyć do Rady Rodziców podanie. 

2. Podanie należy składać  drogą elektroniczną na adres mailowy Rady Rodziców 

: radarodzicowbrzesc@gmail.com 

3. Podanie winno zawierać następujące informacje: 

a) Cel- np. organizacja konkursu, zabawa choinkowa, zakup wiązanki itp. 

b) Kwota 

c) Termin  realizacji 

d) Jeśli podanie dotyczy konkursu podać rangę konkursu ( szkolny, gminny, 

powiatowy itp.) , ilość uczestników 

e) Rodzaj wydatków ( nagroda, transport, bilety do kina itp.) 

 

mailto:radarodzicowbrzesc@gmail.com
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4. 

ZASADY  SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PODAŃ 

 

1. Podania muszą być złożone do Rady Rodziców najpóźniej na miesiąc 

przed planowanym wydarzeniem,  na które składana jest prośba o 

dofinansowanie. 

2. Rada rodziców ma na rozpatrzenie wniosku 21 dni od zakończenia 

miesiąca, w którym wpłynęło podanie. 

3. Rada Rodziców udziela odpowiedzi w formie pisemnej drogą mailową 

na adres z którego wpłynęło podanie. 

4. Podanie może być rozpatrzone pozytywnie – wnioskowana kwota 

przyznana całkowicie, pozytywnie – przyznanie mniejszej niż 

wnioskowana kwota lub negatywnie gdy zawarte w podaniu zadanie nie 

jest zgodne z pkt.1 niniejszego regulaminu 

5. Przyznawanie środków  na daną klasę jest uzależnione od wpłat jaki 

dana klasa dokonała na Radę Rodziców. 

 

 

5. 

ZASADY ROZLICZENIA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA 

 

1. Osoba składająca podanie może otrzymać wsparcie w dwojaki 

sposób 

a) gotówka 

b) przelew na fakturę wystawioną na Radę Rodziców 

1. Osoba która otrzymała gotówkę winna jest przedstawić dokumenty 

równowarte otrzymanej kwocie ( paragony, faktury) najpóźniej 2 

tygodnie od daty finansowanego wydarzenia. 

 

 

Regulamin został uchwalony jednogłośnie przez członków Rady Rodziców w dniu 

10.12.2019 i  wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Radę. 

Regulamin otrzymają w formie papierowej Dyrekcja i wszyscy nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim 

Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły: 

www.sp1.brzesckujawski.pl oraz na portalu Librus. 

http://www.sp1.brzesckujawski.pl/

