
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Zwrot 10 % wpłat na Radę Rodziców dla klasy” 
 

Konkurs dotyczy oddziałów przedszkolnych i oddziałów szkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego Warszawie. W roku szkolnym 

2020/2021 konkurs trwa od 01.09.2020 do 24.05.2021 (czas na wpłacanie 

składek) 
 

1. Uczestnictwo klas (oddziałów) w konkursie jest nieobowiązkowe. 

2. Celem konkursu jest premiowanie  klas (oddziałów), których dobrowolne wpłaty na Radę 

Rodziców (dalej "składka") wynoszą 100 % wpłat zadeklarowanych składek. 

3. W konkursie udział biorą wszystkie klasy (oddziały), niezależnie od liczby przekazanych 

deklaracji, które dokonały w terminie wskazanym pkt 4 wpłaty kwoty 100%  

zadeklarowanych składek. Jedynie deklaracje, które zostały przekazane do Prezydium 

Rady Rodziców lub księgowej Rady Rodziców do dnia 30 października 2020 roku biorą 

udział w konkursie i od nich naliczana jest premia o której mowa w pkt 7.  

4. Wysokość składki biorącej udział w konkursie jest deklarowana i dobrowolna, może 

wynosić od 0 zł za ucznia (przy czym sugerowana składka to 100 zł za ucznia za rok 

szkolny) i winna być uregulowana (tj. zaksięgowana na rachunku bankowym Rady 

Rodziców) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2021 r. (włącznie), by mogła 

być uwzględniona w konkursie. 

5. Wpłaty dokonane (tj. zaksięgowane na rachunku bankowym Rady Rodziców) od dnia 25 

maja 2021 r. (włącznie) zasilają konto Rady Rodziców, ale nie biorą udziału w konkursie.  

6. Zadaniem skarbnika lub przewodniczącego trójki klasowej (oddziału) danej klasy jest 

zebranie od opiekunów prawnych wszystkich uczniów danej klasy (oddziału) deklaracji 

wpłat na składkę Rady Rodziców swojej klasy i przekazanie ich do Prezydium Rady 

Rodziców lub księgowej Rady Rodziców  do dnia 30 października 2020 r. 

7. Rada Rodziców ustala, że w przypadku zrealizowania przez klasę (oddział) w roku 

szkolnym 2020/2021 warunków konkursu klasa otrzyma premię  (dalej "premia") w 

wysokości 10% wpłaconych przez klasę (oddział) środków z tytułu składek na Radę 

Rodziców. 

8. Rada Rodziców zobowiązuje się do przekazania premii do skarbnika klasy (oddziału) 

najpóźniej do dnia 1 czerwca 2021 r. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane do dnia 1 czerwca 2021 r. na stronie 

internetowej Szkoły w zakładce Rady Rodziców oraz na grupie dyskusyjnej Rady 

Rodziców. 

10. Wypłacona premia może być wydatkowana przez klasę (oddział) na dowolny cel.  

Regulamin został zatwierdzony uchwałą podjętą podczas zebrania Rady Rodziców. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rada Rodziców. 


