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§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz rozstrzygania konkursu na 
największą ilość wpłat na fundusz Rady Rodziców, istniejącej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.  
 

2. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz 
wyróżnienie tej klasy, która osiągnie najwyższy ich poziom.  
 

3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.  
 

4. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców - wysokość zakładanej rocznej składki na 
ucznia w obecnym roku szkolnym 2021/2022 wynosi 60 zł na jedno dziecko z 
rodziny. 
 

5. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Rady Rodziców, 
dobrowolna składka na fundusz RR opłacana jest tylko na jedno dziecko. 
 

6. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

 

§ 2 
Zasady konkursu 

 
 

1. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 3, które 
dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do 15 marca 2022r. 
 

2. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na 
fundusz Rady Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.  
 

3. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rady Rodziców 
dokonywane od 1 września 2021r. do 15 marca 2022r. 
 

4. Do wpłat na fundusz Rady Rodziców nie wlicza się indywidualnych darowizn 
celowych, dokonanych przez rodziców ucznia danej klasy. Jednak przyjmuje 
się, że uczeń ten dokonał pełnej wpłaty, jeżeli darowizna przekracza wartością 
proponowaną składkę. 
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5. Wpłaty dokonane w wysokości niższej niż proponowana na dany rok szkolny 
składka, nie będą brane pod uwagę. 
 

6. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która osiągnie, jako pierwsza 100% 
poziom wpłat na fundusz Rady Rodziców tzn. wpłat dokonają wszyscy 
Rodzice uczniów uczęszczających do danej klasy. 
 

7. Wartość 100% wpłat ustala się z uwzględnieniem zwolnień poszczególnych 
uczniów w klasach. 
 

8. W przypadku, gdy żadna z klas nie uzyska 100% wpłat, konkurs obejmował 
będzie tylko przyznanie wyróżnienia. 
 

9. Wyróżnienie otrzymuje klasa, która uzyskała na dzień zakończenia konkursu 
najwyższy poziom wpłat, nie niższy jednak niż 80%. 
 
 
 

§ 3 
Dokonywanie wpłat  

 
 

1. Wpłaty mogą być dokonywane: 
 u wychowawcy klasy, 
 u skarbnika klasowego, 
 w sekretariacie Szkoły, 
 na konto Rady Rodziców, 
 bezpośrednio u członków Prezydium Rady Rodziców, 

 
2. Numer konta do wpłat:  

PKO BP SA oddział I w Nowym Tomyślu 49102041440000610202189173 
Adresat: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3,  
          im. Feliksa Szołdrskiego  
          os. Północ 25 
          64-300 Nowy Tomyśl 
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§ 4 
Rozstrzygnięcie konkursu 

 
 
 

1. Klasa, która osiągnie, jako pierwsza 100% poziom dobrowolnych wpłat na 
fundusz Rady Rodziców zostaje zwycięzcą konkursu. 
 

2. Nagroda będzie wypłacona przez Radę Rodziców w gotówce Wychowawcy 
klasy, na podstawie dowodu księgowego „kasa wypłaci” (KW). 
 

3. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą uczniowie oraz Rodzice 
uczniów w porozumieniu z Wychowawcą klasy.  
 

4. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczane na dowolne cele wybrane przez 
klasę.  
 
4.1. Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków 

finansowych nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w 
dokumentach finansowych Rady Rodziców. 
 

5. Konkurs przewiduje przyznanie nagrody w wysokości 1500 zł. 
 

6. W przypadku, gdy wynik 100% osiągnie więcej niż jedna klasa, w tym samym 
terminie, pula nagrody zostaje podzielona proporcjonalnie. 
 

7. Nie osiągnięcie przez żadną z klas 100% poziomu wpłat skutkuje przyznaniem 
wyróżnienia. 
 

8. Wyróżnienie otrzymuje klasa, która uzyskała na dzień zakończenia konkursu 
przynajmniej 80% poziom wpłat. 
8.1. Przyznane wyróżnienie to zwrot 30% wartości wpłaconych 

składek.  
 

9. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły w 
zakładce Rada Rodziców oraz podane do wiadomości wszystkich Rodziców 
oraz Nauczycieli poprzez platformę Librus, najpóźniej do 30 marca 2022r. 
 

10. Wręczenie nagrody laureatom odbędzie się w terminie do 2 tygodni od 
ogłoszenia wyników, na ręce Wychowawcy zwycięskiej klasy. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 
   

 
1. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być 

wnoszone przez jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.  
 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i jego akceptacji w 
powyższej treści przez Prezydium Rady Rodziców. 
 
 
 
 

Joanna Trochimowicz 
Przewodnicząca Rady Rodziców  

14 listopada 2021r. 

 


