REGULAMIN KONKURSU WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2022

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w celu uhonorowania klas, które w największym stopniu
przyczyniają się do zaspokajania potrzeb ogółu uczniów Szkoły, organizuje w Roku
Szkolnym 2021/2022 Konkurs Wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
2. Wysokość sugerowanych składek rodziców na Fundusz Rady Rodziców w
roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł od uczennicy/ucznia (starszego) oraz 50 zł
od każdego kolejnego dziecka, uczącego się w SP nr 385. Możliwe jest dokonywanie
zarówno wyższych, jak i niższych wpłat.
3. Wpłat składek można dokonywać przez cały rok szkolny bezpośrednio na
konto Rady Rodziców Szkoła Podstawowa nr 385 w Santander Bank Polska S.A. (nr
konta: 24 1500 1878 1218 7003 3388 0000), z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka
oraz klasa.
4. Aktualny stan wpłat poszczególnych klas uwidoczniony jest dostępny u
Skarbnika lub Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385.
5. Klasy, które najlepiej wspierają zaspokajanie potrzeb ogółu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 385 otrzymują nagrody finansowe, w całości przeznaczone na
własne cele.
6. Wysokość nagród finansowych w konkursie wpłat wynosi równowartość:
● 30% dokonanych wpłat dla zwycięzcy konkursu,
● 20% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 2 miejsca,
● 10% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 3 miejsca.
7. Rozstrzygnięcia (zakończenia) konkursu dokona Rada Rodziców podczas
zebrania plenarnego 02 czerwca 2021 r.
8. Podstawą wyłonienia klas - laureatów konkursu będzie analiza stanu wpłat
(wpływu środków) poszczególnych klas na dzień 31 maja 2022 r., godz. 12.00.
9. O wynikach konkursu ogół rodziców i wszyscy zainteresowani zostaną
poinformowani na stronie internetowej Rady Rodziców, a Przewodniczący Rad
Oddziałowych (Trójek Klasowych) zwycięskich klas przez członków Rady Rodziców,
przedstawicieli tych klas.

10. Przekazanie nagród finansowych zwycięskim klasom odbywa się
niezwłocznie po zakończeniu konkursu, w sposób ustalony ze Skarbnikiem Rady
Rodziców przez Przewodniczących Rad Oddziałowych klas - laureatów.
11. W przypadku takiej samej wysokości wpłat o kolejności zajętych miejsc
decyduje wyższy procentowy stosunek liczby rodziców, którzy dokonali wpłat do
liczby ogółu rodziców klasy.
12. Za rozpropagowanie niniejszego Regulaminu poprzez narzędzia
komunikacyjne Rady Rodziców odpowiedzialne są osoby funkcyjne Rady, stosownie
do kompetencji regulaminowych. Za jego rozpropagowanie w poszczególnych
klasach odpowiedzialni są członkowie Rady - reprezentanci klas.
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