
Regulamin Konkursu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie „Twoja 

wpłata na 10!”  

  

  

§1  

Postanowienia ogólne.  

1. W Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie działa Rada Rodziców, która reprezentuje 

ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.   

2. Fundusz Rady Rodziców gromadzi środki finansowe wpłacone przez rodziców 

w formie dobrowolnych składek.  

3. Biorąc pod uwagę potrzeby finansowe określone w Rozdziale I, Rada Rodziców 

wskazuje poziom 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie co daje 100 zł 

(słownie: sto złotych) rocznie, jako składki wpłacanej na jednego ucznia przez 

rodziców na fundusz Rady.   

4. Regulamin konkursu sugeruje kwotę wpłaty na fundusz Rady Rodziców, która bierze 

udział w konkursie. Regulamin nie zabrania dokonywania wpłat w wyższej 

wysokości, jeżeli Rodzice mają taką wolę.  

5. Środki z funduszu Rady rodziców przeznaczane są w szczególności na:  

a) wspieranie działalności statutowej szkoły,   

b) wspieranie samorządu uczniowskiego,   

c) organizacje konkursów,  zawodów, zakup nagród itp.,   

d) częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych, zabaw 

tanecznych.  

  

§2  

Cel konkursu.   

Konkurs ma na celu zmobilizowanie rodziców uczniów Szkoły do uczestnictwa w jej 

życiu i mocniejsze zaangażowanie się finansowe dla dobra dzieci uczęszczających do 

szkoły.   

  

§3  

Zasady konkursu.   

1. Wpłaty rodziców na fundusz Rady odbywają się poprzez:   



a) przelewy na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze 28 1240 3813 1111 

0000 4384 5309 (Bank Polska Kasa Opieki SA);  

b) wpłaty do Skarbników w Trójkach Klasowych, którzy przekazują zebrane fundusze 

na konto bankowe Rady Rodziców ;  

2. Wpłaty w każdej formie winny zawierać w opisie minimum imię i nazwisko, numer 

klasy, na poczet konta której wpłata powinna być zaliczona;  

3. Wpłaty składek, które nie zostaną zidentyfikowane, z uwagi na brak 

odpowiednich danych nie biorą udziału w konkursie;  

4. W konkursie biorą udział wpłaty wniesione na poczet funduszu Rady Rodziców 

w okresie od 21 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;  

5. Do puli zebranych przez daną klasę pieniędzy zaliczone będą również wpłaty 

wniesione bezpośrednio przez rodziców w okresie od 1 września 2021r do dnia 

rozpoczęcia konkursu jeżeli wpłata na dziecko do dnia zakończenia zbiórki przez daną 

klasę będzie odpowiadać kwocie 100zł;  

  

§4  

Rozstrzygnięcie konkursu.   

1. Prezydium Rady Rodziców podsumuje wysokości składek wpłaconych w okresie od  

1 września 2021 roku do  grudnia 2021 roku, w podziale na poszczególne klasy.  

2. Laureatami konkursu zostają:  

- I miejsce – klasa, której Rodzice najszybciej wpłacili 100% planowanych środków 

wg zasady: ilość uczniów x 100zł, na fundusz Rady Rodziców w ww. okresie,  

- II miejsce – klasa, która w drugiej kolejności pod względem szybkości dokonała 

100% wpłat, zgodnie z ww. zasadą,   

- III miejsce – klasa, która w trzeciej kolejności pod względem szybkości dokonała 

100% wpłat, zgodnie z ww. zasadą.  

3. Nagrody dla laureatów są następujące:   

- za I miejsce – zwrot 70% wpłaconej kwoty na rzecz funduszu (pieniędzy 

klasowych) danej  klasy,  

- za II miejsce – zwrot 60% wpłaconej kwoty na rzecz funduszu (pieniędzy 

klasowych) danej  klasy,  

- za III miejsce - zwrot 50% wpłaconej kwoty na rzecz funduszu (pieniędzy 

klasowych) danej  klasy,  



4. Każda klasa, która wpłaci 100 % planowanych środków wg zasady: ilość uczniów x 

100zł, w podanym wyżej okresie otrzyma zwrot 45% wartości wpłaconych środków 

na fundusz (pieniędzy klasowych) danej klasy. Zasada ta nie dotyczy klas, które 

zajmą miejsca od I do III określone powyżej.  

5. Zwrot pieniędzy dla klasy następuje za pośrednictwem Prezydium Rady Rodziców 

dla Skarbników poszczególnych klas w terminie do 31 stycznia 2022r. 

6. W wypadku identycznych wysokości wpłat na konto Rady przez poszczególne klasy, 

o pierwszeństwie decyduje data zaksięgowania ostatniej w ww. okresie dla danej 

klasy wpłaty (wcześniejsza data jest wyżej punktowana).  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Szkoły.   

  

§5  

Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez Radę Rodziców.  

  

  

  


