KONKURS WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rymaniu
ogłasza w roku szkolnym 2021/2022 konkurs pod nazwą
„Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej w Rymaniu,
ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy Szkoły
Podstawowej w Rymaniu, wpłacając pieniądze na fundusz Rady Rodziców.
2. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do wpłat na fundusz Rady
Rodziców, na potrzeby klas i szkoły oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają
najwyższej wpłaty w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. Konkurs polega na zebraniu przez poszczególne klasy środków pieniężnych i przekazanie
ich na fundusz Rady Rodziców. Ocenie będzie podlegać kwota zebranych środków
wyliczona na jednego ucznia w danej klasie (kwota składki na rok szkolny 2021/2022 –
wynosi 35,00zł).
4. Wpłat można dokonywać przelewem na nr konta Rady Rodziców :
39 8581 1043 0600 0169 2000 0001
5. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonane w okresie:
od 01 września 2021 r. do 30 listopada 2021.
6. Prezydium Rady Rodziców oceniać będzie postęp wpłat poszczególnych klas, nadzorując
na bieżąco konkurs oraz systematycznie informując rodziców i uczniów o wynikach,
umieszczając wiadomości na stronie szkoły.
7. Konkurs wygra klasa, która zbierze najwyższą kwotę środków w przeliczeniu na jednego
ucznia.
8. Nagrody:
- I miejsce - 400,00 zł,
- II miejsce – 300, 00 zł,
- III miejsce – 200, 00 zł.
W przypadku, gdy więcej niż jedna klasa osiągnie ten sam wynik, możliwe jest przyznanie
nagród równoległych lub wprowadzenie dodatkowego kryterium, którym będzie data
ostatniej wpłaty w danej klasie w wyżej wyznaczonym terminie.
9. Nagrodę - środki pieniężne, każda z klas może wykorzystać na cele klasowe,
w uzgodnieniu z wychowawcą, np. wyjazd do kina lub teatru, dofinansowanie wycieczki,
impreza klasowa, itp.
10. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły,
w terminie do 20 grudnia 2021 r.
11. Wręczenie nagrody odbędzie się w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. na ręce
wychowawcy zwycięskiej klasy.
12. Regulamin wchodzi w życie od 1 listopada 2021r.
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