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9. Wyniki konkursu zostan4ogloszone i opublikowane
internetowej Szkoly w zakladce Rady Rodzic6w
Rodzic6w.

10. Wyplacona premi a mole

do dnia 9 czerwca2020 r. na stronie
oraz na grupie dyskusyjnej Rady

byc wydatkowana przez klasg (oddzial) na dowolny cel.

Regulamin zostal zatwierdz.ony uchwal4 podjgtq podczas zebrania Rady Rodzic6w.

Regulamin jest dostgpny na stronie internetowe.j Szkoly w zakladce Rada Rodzicow.

,rzwrot 0 '/o wplat na Radg Rodzic6w dla klasv,'
Konkurs dotyczy oddziaiow przedszkolnych i oddzialow szkolnych
Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyriskiego warszawie. w roku
201912020 konkurs trwa od 01.09.2019 oo 0r.06.2020 (czas na
sktadek)

Uczestnictwo klas (oddziar6w) w konkursie jest nieobowi4zkowe.
celem konkursr'r.iest premiowanie klas (oddzialow), ktorych dobrowolne wplaty na Radg
Rodzic6w (dalej "skladka") wynosza r00 %wptat zadeklarowanych skladek.
w konktrrsie udzial bior4 wszystkie klasy (oddziaty), niezale2nie od liczby przekazanych
deklaracji, kt6re doko^aly w terminie wskazanym pkt 4 wplaty kwoty i00%
zadeklarowanych skladek. .ledynie deklarac.ic, ktore zostaly przekazane do prezydium
Rady Rodzic6w ltrb ksiggowej Rady ltodzic6w do dnia 29 listopada 2019 roku bior4
udzial w konkursie i od nich naliczana jest premia o ktorej mowa w pkt 7.
wysokosi sktadki bior4cej udzial w konkursie jest detlaro*ana i dobrowolna, moze
wynosii od 0 zl za ucznia (przy czym sugerowana skladka to 100 zl za ucznia za rok
szkolny) i winna byc uregulowana (tf. zaksiggowana na rachunku balkowym Rady
Rodzicow) w nieprzekraczalnym lerminie do dnia 0l czerwca 2020 r. (wl4cznie), by
mogla byi uwzglgdniona w konkursie.
wptaty dokonane (ti. zaksiggowane na rachunku bankowym Rady Rodzic6w) od dnia 02
czerwca 2020 r' (wl4cznie) zasila.iq konto Rady Rodzicow, ale nie bior4 Lrdzialu w
konkursie.

zadaniem skarbnika lub przewodnicz4cego tr6.iki klasowej (oddzialu) danej klasy jest
zebranie od opiekunow prawnych wszystkich r-rczni6w dane.j klasy (oddziatu) deklarac.ji
wplat na skladkg Rady Rodzicow swojeJ klasy i przekaz.anie ich do prezydium Rady
Rodzic6w lub ksiggowej Rady Rodzic6w do dnia 29 listopad a2019 r.
Rada Rodzic6w ustala,2e w przypadku zrealizowania przez. klasg (oddzial) w roku
szkolnym 201912020 warunk6w koukursu klasa otrzyma premig (dalej ,'premia,,) w
wysokoSci l0% wplaconych przez klasg (oddzial) Srodk6w z tyrulu skladek na Radg
Rodzic6w.

Rada Rodzic6w zobowi4zuje sig do prz,ekazania premii do skarbnika klasy (oddzialu)
najp6zniej do dnia 9 czerwca2020 r.


