REGULAMIN WYDATKOWANIA ŚnOnrOW FINANSOWYCH POZOSTAJACYCH DO
DYSPOZYCJI RADY RODZICOW ZBSPOŁU SZKOŁ NrR 14 W TORUNIIU

§1

Rada Rodziców Zespołr.r Szkół

Nr l4 w TorLlniu gromaclzi środkifinansowe

na raclrunku bankowym.

§2

BezPoŚrednim dYsponentem środl<ów finansowyclr funduszu Rady Rodziców jest Przewodniczący

RadY Rodziców. Przewodrliczący Rady Rodziców w uzgoclnieniu z człorlkalni Prezydium Rady
Rodziców ustala sPosób i zakres dysponowaIlia funduszem w danyn roku szkolnym w oparciu o
RegLrlamin Rady Rodziców i Regr"rlamin wydatkowania środl<ów lunduszu.
§3

Rada rodziców moze gromadzić środlęifinansowe z następujących żrodeł:

1. Ze

składek rodziców, Składl<i obejmLrją wpłaty bezpośrednie na fundusz rady rodziców,
wPłatY na Świet|icę szkolną, obowiązl<owe wpłaty za zajęcia dla chętnych uczniów
korzYstającYch

z

możIiwościdodatkowych za.jęć natrki pływania, wpłaty na powielanie

materiałów dydaktycznych

2,

i

związaLryclr z tynr kosztów eksploatacji kserografu. Prezydium

RadY Rodziców ustala corocznie sLlgerowaną wysol<ośó poszczególnych wpłat.

ZwPłat idarowizn od osób fizyczllych, organizacji,

instytr-lcji, fLlndacji etc. Prezydium Rady

Rodziców może wYdatkować środl<ifinatlsowe pochodzące

z

darowiz1,1

o ile ofiaroclawca w

całoŚci lub w częŚci nie przekazał tych środków ze wskazaniem życzeń lr,rb celów na które

mają bYĆ Przeznaczone (tzw. darowizna celowa). W tal<im przypadku prezycliunr Rady
Rodziców nie lnoze wydatl<ować środków na inlre cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

3. Z

inPrez organizowanyc|,1 przez Radę Rodziców dla społecznościszkoły i mieszkariców

środowiska lokalnego.

4.

Zinnychźrodeł,
§4

PrezYdiLrm RadY Rodziców moze wydatkowac śrocll<ipochodzące ze składek rodziców na następujące
cele:

1.

2.

Dofinansowania organizacji korikursów i imprez szkolnych o charakterze ogólrroszkolnym.
Finansowanie cyklicznych zajęc pozalekcyjnych (np.: nauka pływania),
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3.

Dofinansowanie utrzymania świetlicy szkoIne.j odnośnie zal<upl_t materiałów dydaktycznych,
PlastYcznYclr, biurowycl'l, urządzeń teclrnicznych

i innych wynikających z

potrzeb świetlicy,

słuzących na co dzień ucz1-1iotn uczęszczającym do świetlicyszkolnej.
4.

ŻakuP nagród rzeczowycl,t dla wyrózniających się uczniów:

w

nallce,

w

l<onkursaclr

aĘstycznyclr, za osiągnięcia sporlowę i inne znacznę osiągnięcia.
5.

Dofinansowanie kosztów udziału uczniów

w

róznego rodzaju konkursaclr

i

zawodacll

sportowych.
6.

Pomoc matęrialna dla uczniów

z

najbiedniejszych rodzin

w

postaci dofinansowania

dożYwiarria, zakupu odzieży, zakupu podręczrlików, udziału w wycieczkach szkolnych
innYch Potrzeb wynikających

z

sytLlacji nraterialnej wnioskLrjących. Pomoc finansowa np.:

w Postaci dofinansowania kosztów wycieczki
zadecyduje inaczej
,/

Sfinansowanie

-

lub

i

-

o ile przewodniczący Racly Rodziców

nie

moze byó udzielarla raz na3 lata.

dofinansowanię zakupu ksiązek, środków dydaktycznyclr, sprzętu

technicznego, spoftowego

lub innych celowych

z

uzasadnionych zakLlpów zgodnyclr

Potrzebami szkoły na wniosel< dyrektora szkoły ILlb nauczycieli kierowany clo Rady
Rodziców.
B.

Dofinansowarrie kopiowania materiałów dydaktyczllych

i

w tym zakupu tonerów,

napraw

finansowanie przeglądów kserografu słuzącego powielaniu materiałów dydaktycznych

wyłączrrie na potrzeby uczniów.
9.

WYdatki związane

z

prowadzeniem księgowościi rachunkowości Rady Rodziców

(gromadzenie dokurnentów dyspozycji finansowych, obsłLrga wpłat, wypłat, przelewów,
realizacji płatnościfaktur itp.).

§5

l,

Jeżeli zachodzi potrzeba, częśćśrodków finansowych zebranych przez rodziców danego
oddziału nloze pozostac do wykorzystallia w oddziale (klasie). Decyzję o wysokości tych
Środl<Ów Podejmu.ie oddziałowa Rada Rodziców po l<onsultacji z wyclrowawcą klasy.

2.

Główne cele

rra

jakie mogą być wydatkowalle te śroclki,to dofinansowanie klasowych iInprez,

wYcieczek ibiwaków, Llpiększanie, doposazenia sali lekcyjnej swojej klasy iinne wydatl<i
ponoszołlę na rzecz i dla dobra całej klasy.

§6

l,

)MYdatkowanię Środków Rady Rodzieów odbywa się na podstawie preIiminarza wydatków

RadY RodzicÓw na danY rok szkolny zatwierdzone1o przez Prezydium Rady. Preliminarz
zostaje Przedstawiony do zaopiniowania Radzie Rodziców szkoły na pierwszym zębraniu w
nowym roku szkoIllym.

2,

RocznY Preliminarz wydatków nie moze byc sprzeczny

z

regulaminęm Rady Rodziców

i

Regu l am nem wydatkowan ia środ ków fi nan sowyclr.
i

i§7
PrzYnajmniej raz

w roku Przewodniczący Rady Rodziców

przedstawia Radzie Rodziców Zespołu

Szkół Nr l4 w Toruniu sprawozdanie z wydatkowallia środków finansowych fundusztl.
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