Regulamin konkursu
organizowanego przez Radę Rodziców
przy Zespole Szkół Nr 2
im. Emilii Plater w Piasecznie
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się 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 osiągnie najwyższy poziom wpłat na Radę Rodziców.
3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 Im. Emilii Plater
w Piasecznie.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 2 Im. Emilii Plater w Piasecznie.
5. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców - wysokość zakładanej rocznej składki na ucznia
w obecnym roku szkolnym to kwota zadeklarowana przez rodziców w formie deklaracji
wpłat.
6. Konkurs przewiduje przyznanie nagrody „Wyróżnienia z tytułu najwyższego poziomu wpłat
na fundusz Rady Rodziców w stosunku do zadeklarowanych” (bonusu) w wysokości 500 zł
oraz

nagrody „Wyróżnienia specjalnego za najwyższą wpłaconą kwotę”

(bonusu)

w wysokości 500 zł.
7. Zwycięzcą konkursu staje się klasa, która osiągnie najwyższy poziom wpłat na fundusz Rady
Rodziców w stosunku do zadeklarowanego i lub wpłaci najwyższą kwotę.
8. Bonus będzie wypłacony w formie dofinansowania przez Radę Rodziców celu wskazanego
przez wyróżnioną klasę .
9. Dysponentem bonusu będą uczniowie oraz rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą
klasy.
10. Bonus może być przeznaczony na dowolne cele wybrane przez klasę. Sposób i cele
zadysponowania otrzymanego przez klasę bonusu nie podlegają kontroli i odrębnemu
księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.
11. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy przy Zespole Szkół Nr 2 Im. Emilii Plater
w Piasecznie , które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do końca marca 2020 r.
12. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na Radę
Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

13. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rady Rodziców dokonane od 01 września
2019 r. do 31 marca 2020 r.
14. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Radę Rodziców w dniu 15 kwietnia 2020 r.
w formie informacji na stronie internetowej szkoły, poprzez Librus oraz ekranach szkolnych .
15. Do wpłat na Fundusz Rady Rodziców nie wlicza się indywidualnych darowizn celowych
dokonanych przez rodziców ucznia danej klasy, jednakże przyjmuje się, że uczeń ten dokonał
pełnej wpłaty (jeżeli darowizna przekracza wartością wymaganą wpłatę na Fundusz RR).
16. Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat oraz na bieżąco
nadzorować wyniki konkursu.
17. Rada Rodziców ogłaszając wyniki kierować się może tylko warunkami konkursu zawartymi
w niniejszym Regulaminie.
18. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez
jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców
i zaakceptowania go przez Dyrektora Szkoły.

Życzymy powodzenia!
RADA RODZICÓW

