Regulamin Konkursu Rady Rodziców
„Ty wpłacasz – Twoje dziecko zyskuje!”
Rozdział I.
Cel konkursu.
Konkurs ma na celu zmobilizowanie rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów do zintensyfikowania wpłat na
fundusz Rady Rodziców.
Rozdział II.
Zasady konkursu.
1. Wpłaty rodziców na fundusz Rady Rodziców odbywają się poprzez:
a. przelewy na rachunek bankowy Rady Rodziców (podany na
stronie www Szkoły),
b. wpłaty gotówkowe do Sekretarza Szkoły,
c. wpłaty gotówkowe do Skarbników w Trójkach Klasowych, którzy
przekazują zebrane fundusze Sekretarzowi Szkoły.
2. Wpłaty w każdej formie winny zawierać kwotę, imię i nazwisko dziecka
oraz klasę, tak aby łatwo można było zidentyfikować klasę, z której
wpłata pochodzi.
3. Terminy wpłat zaliczane do konkursu to okres od 1 września 2017 roku
do 31 marca 2018 roku.
Rozdział III.
Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prezydium Rady Rodziców podsumuje wysokości wpłat w okresie
1 września 2017 roku – 31 marca 2018 roku, w podziale na klasy wraz
z liczbą osób wpłacających (bez podawania danych osobowych).
2. Laureatami konkursu zostają:
- I miejsce – klasa, która wpłaciła największą łączną kwotę na fundusz
Rady Rodziców w ww. okresie,
- II miejsce – klasa druga w kolejności wysokości wpłat,
- III miejsce – klasa trzecia w kolejności wysokości wpłat.
3. Nagrody dla laureatów to:
- za I miejsce – 20% wpłaconej przez klasę kwoty,
- za II miejsce – 15% wpłaconej przez klasę kwoty,
- za III miejsce - 10% wpłaconej przez klasę kwoty.

4. Zwrot funduszy do klasy następuje w formie wypłaconej gotówki przez
Sekretarza Szkoły skarbnikom lub wychowawcom klas laureatów, do
dowolnego ich wykorzystania na rzecz klasy.
5. Zwycięskie klasy pobierają wygrane najpóźniej do końca września
następnego roku szkolnego. W przypadku klas III wygrana musi być
pobrana najpóźniej do 15 czerwca danego roku szkolnego.
6. Nie przyznaje się więcej niż trzech nagród w konkursie.
7. W wypadku identycznych wysokości wpłat na konto Rady przez
poszczególne klasy, o pierwszeństwie decyduje liczba wpłacających
(większa liczba wpłacających jest wyżej punktowana), a jeśli liczba
wpłacających nie jest rozstrzygająca - data zaksięgowania ostatniej w
ww. okresie dla danej klasy wpłaty (wcześniejsza data jest wyżej
punktowana).
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Szkoły.
Regulamin Konkursu został zaakceptowany przez Radę Rodziców na
posiedzeniu w dniu 08 listopada 2017 r.

