RADA RODZICÓW OGŁASZA KONKURS DLA WSZYSTKICH KLAS
OGŁOSZONY W CELU PROMOWANIA WPŁAT SKŁADEK ROCZNYCH NA RADĘ RODZICÓW
Regulamin konkursu:
1. Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa sie konkurs mający na celu wzrost

płatności składek na cele Rady Rodziców.
2. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tej

klasy,która dokona największej wpłaty w przeliczeniu na jednego ucznia w klasie.
3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców działająca w Publicznej Szkole Podstawowej

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im.Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Chorzelach.
5. Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców z dnia 6 października 2016r wysokość rocznej składki w roku
szkolnym 2016/2017 wynosi 40 złotych od każdego ucznia.
6. Konkurs przewiduje przyznanie jednej nagrody dla klas I-VI.
7. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa,która dokona procentowo największej wpłaty na
Rady Rodziców.
8. Dla laureata przewidziana jest
Rodziców.

Fundusz

jedna nagroda w postaci "Premii z tytułu wpłat na fundusz Rady

9. Premia za najwyższy wynik będzie naliczona i wypłacona wychowawcom zwycięskich klas przez
skarbnika Rady Rodziców na podstawie dowodu kasowego KW - kasa wypłaci.
10. Dysponentem wypłaconych pieniedzy będzie oddziałowa Rada Rodziców w porozumieniu z
wychowawca klasy i uczniami klasy.
11. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczone na potrzeby klasy.O przeznaczeniu nagrody
decyduje oddziałowa Rada Rodziców,wychowawca klasy i uczniowie.
12. Premia z tytułu wniesionych wpłat wyniesie 30% jednak nie mniej niż 200zł (dwieście złotych)
13. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im.Marszałka

Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,które dokonają wpłat na Radę Rodziców do dnia 25 maja
2017 roku.
14. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa.Każda klasa dokonując wpłat staje się
automatycznie uczestnikiem konkursu.

15. W konkursie będą uwzględniane wpłaty dokonane od 1 września 2016 roku do dnia 25 maja
2017roku.
16. Wynik konkursu zostanie ogłoszony i nagroda premia wręczona oddziałowej Radzie Rodziców
dnia 30 maja 2017 roku na Uroczystości 22 Rocznicy nadania Imienia i Sztandaru Publicznej
Szkole Podstawowej w Chorzelach.
17. Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat i na bieżąco nadzorować
wyniki konkursu.
18. Rada Rodziców wydając werdykt kierować sie może tylko i wyłącznie warunkami konkursu
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
19. Wyniki konkursu zostana ogłoszone na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Życzymy powodzenia!!!
RADA RODZICÓW

