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Zgłoszona przez Prezydium Rady Rodziców

Treść uchwały:

Prezydium Rady Rodziców wnioskuje o przyjęcie poniższego planu finansowego Rady 
Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Roczna składka na Radę Rodziców wynosi za każde dziecko:
a) 40 zł jeśli w szkole uczy się jedno dziecko,
b) 30 zł jeśli w szkole uczy się dwoje dzieci,
c) 20 zł jeśli  szkole uczy się trójka  dzieci.
W przypadku większej ilości dzieci, suma składek nie może przekroczyć 60 złotych na 
rodzinę.                  

Wpływy ze składek zostaną rozdzielone w następujący sposób: 
1. Nagrody – konkursy  11 %
2. Zwrot do klas  50 %
3. Rada Rodziców 30 %
4. Doposażenie klas 9 %

Ponadto niewykorzystaną kwotę ze składek za rok 2018 / 2019 w wysokości 19.964,83 zł 
Prezydium proponuje pozostawić na poszczególnych funduszach.
Kwoty niewykorzystane w funduszu celowym zostaną przeksięgowane na rok bieżący. 

Pozycja „Zwrot do klas” oznacza pieniądze, które są do wykorzystania przez klasę i wy-
nosi 30% składek wpłaconych przez daną klasę. Odpowiednia kwota jest wypłacana Wy-
chowawcy  w  porozumieniu  z  Trójką  Klasową.  W przypadku  wyremontowania  klasy
przez rodziców lub 100% wpłat na Radę Rodziców fundusz zostanie powiększony do 50
% składek.

Ze względu na trudną sytuację materialną, rodzice mogą być zwolnieni z uiszczenia 
składki w obecnym roku. Decyzję podejmuje Prezydium Rady Rodziców po rozpatrzeniu 
odpowiedniego podania i zapoznaniu się z opinią Wychowawcy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały

Głosy Za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się

38 0 0

Uchwała została przyjęta / odrzucona (*)

(*) niepotrzebne  skreślić
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