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Uchwała nr 112016
Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu
z dnid 25.10.2016 roku

w sprawie preliminarza Rady Rodziców

1, Zgodnie z §7 pkt 11 oraz § 14 pkt 1 Regulaminu Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 59 w Poznaniu, Rada Rodziców uchwala preliminarz
Rady Rodziców do działalności finansowej w roku szkolnym 201U2a17

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu
decyzje o wydawaniu środków Rady podejmuje Prezydium:

a. Prezydium moze decydować o wydatkach tylko w granicach sum określonych
w preliminarzu (plus 1Oo/o)

b. o wydatkach do 500 zł moze decydować sam przewodniczący, do 1000 zł -
Prezydium, a powyżej 1OO0 zł - cała Rada

c, O kazdym wydatku musi byó informowana cała Rada drogą mailową
d, lnformacja o wydatkach Rady musi się pojawić niezwłocznie na stronie

internetowej rady

3 Fundusze ktorymi dysponuje Rada Rodziców na dzień 25 pażdziernika 2016 roku:

a

a

a

wyciąg z konta zdnia24 .10.2015
wpłata z sekretariatu Szkoły
goigwka

894,13 zł
1600.00 zł

25.37 zł

4.

razem 2519.50 zł

Rada Rodziców planuje przeznaczyć fundusze Rady Rodzicow w
2O16l2a17 na.

a. nagrody dla 3 najlepszych uczniów, ktorzy uzyskali nĄwyższe
wyniki w nauce w roku szkolnym 201612017

b, zakup ksiązek do biblioteki- dla dzieci najmłodszych kl. 0-3
c, nagrody w konkursach szkolnych
d. dofinansowanie baliku klas 0-2
e. dofinansowanie dyskoteki karnawałowej klas 3-6
f. zakup słodyczy na Mikołaja (zdrowa zywność)
g dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego w ramach

przedSięwzięĆ CharYtatYWnYCh( wynajęcie autokaru na przepzd do schroniska Gaj- śrem)

h, dofinansowanie kółek plastycznych
i. dofinansowanie Festynu zokaĄi Dania Dziecka

roku szkolnym

- do 30O zł
- do 200 zł
- do 400 zł
- do 2aO zł
- do 20O zł
- do 300 zł
- do 500 zł
- do 500 zł
- do 500 zł
- do 2OOO zł
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j. Rada Rodziców wprowadza współzawodnictwo klas klasa, która wpłaci

najwyzszą kwotę składki na Radę Rodziców do dnia 15 kwietnia 2017 roku

(w pizeliczeniu na jednego uczlia) otrzyma od Rady Rodziców do 30 kwietnia

2a17 roku dofinansowanle wycreiczki szkolnej w kwocie 4Oa zł. Jezeli kilka klas

wpłaci tą samą kwotę, zwycięzcą będzie klasa, która wpłaci składki jako

pierwsza.

pisemne wnioski o przyznanie środkow z funduszu Rady mogą składać,

a. Dyrektor
b. Nauczyciele
c, Pedagog szkolny
d, Rady klasowe
e. Samorząd Uczniowski.

zmianapreliminarza maże nastąpić na drodze uchwały Rady Rodziców,

7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodn Óń"v R.ady Rodzicow
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