
Załącznik do Uchwały Rady Rodziców z dnia 29 września 2022 r. 
 

Regulamin konkursu 

„100% wpłat na fundusz Rady Rodziców” 

 

Założenia konkursu: 

 

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „100% wpłat na fundusz 

Rady Rodziców”, który przyczynić się ma do wzrostu płatności składek na fundusz Rady 

Rodziców. 

2. Celem konkursu jest promowanie płatności na fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tych 

klas, które dokonują 100% wpłat. 

3. Organizator konkursu – Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Chodzieży. 

4. Miejsce przeprowadzenia konkursu  - teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży. 

5. Termin przeprowadzenia konkursu – od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 

 

6. Warunki konkursu: 

 

7. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35,00 zł (słownie: 

trzydzieści pięć złotych 00/100). 

8. Konkurs przewiduje przyznanie nagrody pieniężnej w postaci „Premii z tytułu wpłat na 

fundusz Rady Rodziców” w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) dla 

zwycięskiej klasy. 

9. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie wpłat na fundusz Rady Rodziców w 

wysokości 100% „Wysokości oczekiwanych wpłat”. 

10. W przypadku, gdy więcej niż jedna klasa osiągnie 100% wpłat, nagrodę w kwocie 300,00 zł 

(słownie: trzysta złotych 00/100) otrzyma każda z klas. 

11. „Wysokość oczekiwanych wpłat” to iloczyn uczniów danej klasy i kwoty rocznej składki na 

fundusz Rady Rodziców na ucznia – zgodnie z wysokością określoną w punkcie 1. Rodzice 

więcej niż jednego ucznia, wpłacający tylko jedną składkę na fundusz Rady Rodziców, 

traktowani są tak, jakby uiścili składkę za każde ze swoich dzieci. 

12. Do wpłat na Fundusz Rady Rodziców nie wlicza się indywidualnych darowizn celowych 

dokonanych przez rodzica ucznia danej klasy, jednakże przyjmuje się, że uczeń ten dokonał 

pełnej wpłaty (jeżeli darowizna przekracza wartością wymaganą wpłatę na fundusz Rady 

Rodziców). 

13. Naliczona premia będzie wypłacona w gotówce wychowawcom klas przez Skarbnika Rady 

Rodziców. 

14. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą uczniowie oraz rodzice uczniów w 

porozumieniu z wychowawcą klasy. Fundusze mogą być przeznaczone min. na 

dofinansowanie imprez/ wycieczek klasowych. 

15. W konkursie biorą udział klasy, które do dnia 31 marca 2023 roku do godziny 12.00 złożą w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 (budynek przy ulicy Staszica) listy wpłat oraz uiszczą 

zgłaszane do konkursu wpłaty. 

16. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Skarbnika w porozumieniu z Prezydium Rady 

Rodziców do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

17. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Radę Rodziców do dnia 21 kwietnia 2023 roku 

poprzez przedstawienie ich na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców oraz 

na tablicy informacyjnej przy wejściu do Szkoły (budynki przy ulicy Staszica oraz 

Paderewskiego). 

18. Wręczenie nagrody laureatom odbędzie się do dnia 5 maja 2023 roku na ręce wychowawców 

zwycięskich klas. 



19. Reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 28 

kwietnia 2023 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 (budynek przy 

ul. Staszica). Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie przez Skarbnika w 

porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

Uwaga! Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w 

regulaminie. 


