Wyciąg ze Statutu Szkoły oraz Regulaminu rady Rodziców w sprawie dofinansowania
I.

Regulamin rady Rodziców
Gospodarka finansowa
Art. 34.

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, z
przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej szkoły.

2. Rodzice mogą zamiast wpłat na rzecz rady Rodziców zadeklarować darowiznę rzeczową lub
inne wsparcie działania szkoły i Rady Rodziców.
3. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy, zatwierdzony
na drugim plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na
każdy rok pracy Rady, tj. na okres od 1 października do 30 września danego roku szkolnego.
4. Plan finansowy powstaje na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 30
września.
5. Wnioski mogą składać :
- Dyrektor szkoły,
- nauczyciele, odpowiedzialni za projekt,
- rodzice uczniów.

Art. 35.
Rada Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na dofinansowanie działalności statutowej szkoły,
a w szczególności na :
1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup
odzieży, podręczników i w formie zapomóg,
2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu, Dzień
Dziecka,
3. dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
4. dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach
o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
5. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
6. częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,
7. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
8. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego,
niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
9. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
10. zakup wyposażenia szkolnego,
11. remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
12. przedstawicieli Rady Rodziców, związane z wykonywaniem zleconych obowiązków,
13. na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,
14. wydatki związane z prowadzeniem księgowości.

II.

Statut Szkoły

§ 14
W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi i gospodaruje funduszami
pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 50
1. Nagrody i kary.
Zespół Szkół przewiduje następujące nagrody dla uczniów:
a. pochwała na forum klasy,
b. pochwała w obecności rodziców na zebraniu,
c. pochwała Dyrektora
d. wręczenie nagród książkowych lub rzeczowych,
e. list gratulacyjny do rodziców,
f. dyplom dyrektora Zespołu Szkół,
g. dofinansowanie przez Radę Rodziców wycieczki szkolnej dla wyróżniających się uczniów,
h. nagroda Dyrektora Szkoły za zdobycie I miejsca w turnieju o Puchar Walentego dla uczniów gimnazjum,
i. specjalne nagrody (książkowe, rzeczowe, dyplomy) dla absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
1 w kategoriach: najlepszy humanista, umysł ścisły, wybitny sportowiec, najlepszy aktor,
najsympatyczniejszy uczeń, uczeń o złotym sercu,
j. inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w różnych dziedzinach.

2. Nagrody są przyznawane przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek poszczególnych nauczycieli lub
któregoś z organów Zespołu Szkół.
3. Decyzje o przyznawaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Radę Pedagogiczną, Samorząd
Uczniowski, Radę Rodziców.

