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1. Srodki pochodzące ze składek rodziców lub opiekunów prawnych wydatkowane są

w następuiący sposób:

1) 10 % środków (przy zebraniu przynajmniej 600/o ogólnego zobowiązania klasy) zebranych
przez rodziców lub opiekunów prawnych danej klasy pozostaje do dyspozycji klasy.
Decyzję o ich przeznaczeniu podejmuje wychowawca klasy w uzgodnieniu z Klasową Radą
Rodziców. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane środki to m.in,: dofinansowanie
imprez, uroczystości klasowych, inne wydatki na rzecz klasy.

2) Klasy, których rodzice lub opiekunowie prawni wpłacą 700o/o zobowiązania klasowego
uzyskują specjalną nagrodę pieniężną, której wysokość ustala każdego roku szkolnego Rada
Rodziców.

3) Pozostała część środków pochodzących ze składek rodziców lub opiekunów prawnych Rada
Rodziców możeprzeznaczyć na sfinansowanie w całości lub dofinansowanie:

a) imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, itp,
b) wycieczeĘ biwaków,
c) organizacji konkursów szkolnych, międzyszkolnych o zasięgu gminy, powiatu, kraju

izwiązane z tym wydatki,
d) pomocy materialnej dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania

dożywiania, zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoĘ sfinansowania
kosztów imprez klasowych i szkolnych np. Studniówka,

e) nagród rzeczov,lych lub finansowych dla uczniów v,lyróżniających się w nauce,
zachowaniu, pracy na rzecz szkoĘ zespołów artystycznych, sportowych,

f) nagród dla laureatów szkolnych konkursów przedmiotovvych, sportowych
i artystycznych,

g) zakupu pomocy i materiałów dydaktycznych, naukowych, sprzętu technicznego,
h) zakupu książeĘ prenumerat
i) realizacji programów edukacyj nych, profilaktycznych,
j) organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi w związku z rea|izacją programu nauczanią

planu pracy szkoły i związane z tym wydatki,
k) kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia uczestników imprez

międzyszkolnych lub ponadregionalnych (rozgrywki sportowe, olimpiady
przedmiotowe, konkursy),

l) wydatków reprezentacyjnych związanych z życiem społecznym szkoĘ
np. (kwiaty, koszty wywołania zdjęć, zakup płJrt CD, DVD, zdjęcia pamiątkowe np.
absolwentów, itp.),

m)wydatków uznanych przez Dyrektora szkoĘ za konieczne dla właściwego
funkcjonowania szkoły i jej wizerunku,

n) kosztów obsługi finansowej Rady Rodziców,
o) wydatkó w rzeczory ch zw iązanvch z p rowadz eni em ksi ęgowości

i rachunkowości Rady Rodziców,
p) pokrycia innych uzasadnionych wydatków na rzeczuczniów,
q) pokrycia innych uzasadnionych wydatków na rzeczszkoĘ,

2. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane przez
Radę Rodzicówna;

1) wypłatę stypendium dla najlepszych uczniów przyznawanych według oddzielnego
Regulaminu,

2) sfinansowanie lub dofinansowanie celów określonych w § B ust. 10 pkt 1-3,
3) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,
4) realizację celów wskazanych ptzez osoby lub organizacje wpłacające np. (darczyftców,

sponsorów, fundacje),
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