
Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Rady Rodziców przy XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadr.ł'igi

Zamo_vskiej w Poznaniu ogłasza konkurs
.,Frekwencja wpłat na furrdusz Rady Rodziców"

i. Celęm konkursu jest zaclręcenie Rodziców, i Uczniow do przekaz,vw'ania

dobrow,olnych wpłat na t-undusz Rady Rodzicow.

2. Konkurs skierolvany jest do wszystkich Uczniów Licetrm. ich Rodziców
i Opiekunow. Do konkursu przvstępuja poszczególne klas,v Licettłr'l

Ogólnokształcącego.

3. Konkurs polega na zbieraniu łr, poszczególn,vch klasach środkórł, pienięzn.v*ch

i przekazanie ich na fundusz Rad1, Rodzicolr,,

4. Ocenie konkursow.ej będzie podlegać łączna rvysokość dokonan_vch rł'płat

w stosunku do liczbl,,uczniorv danej klas1,.

5. Zgodnie z uchw-ałą Rady Rodzicow z dnia 13 czelwca 2()l7r. nt 361201712018 -

w_l-sokość rocznej składki ,,,v rclku szkolnym 201812019 wynosi 150 zł-

6. Wpłaty na frrndusz Rady Rodziców ntożna dokonywac w,następujący sposob:

a) u skarbnikolv klasowych Rad Rodzicow.
b) bezpośrednio na konto Rady Rodzicórv - Barili Zachodni WBK ż7 fi90 259a

0000 0001 3340 0119 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazłvisko ucznia
oraz klasę).

7. KoŃurs trwa od dnia podjęcia uchw-ały ptzsz Radę Rodziców do 12 kr,vietnia

2019 roku. Ogłoszenie r.vyników- konkursu nastąpi do i9 kr.vietnia 2al9r,
W trakcie trwania konkursu Rada Rodziców będzie sukcesywnie informować
wszystkich uczestników o biezącym stanie realizacji i wysokości wpłat.

8. W konkursię uwzględniane będą wpłatv na Fundusz Rady Rodziców dokonane
od 1 września 2018 r. do 12 kw,ietnia 2019r.

9. }riagrodą w konkursie są środki pienięzne, które klasa moze ptzeznaczyć
na dowolne cele klasowe. wryjazd do kina lub teatru, dofinansowanie rł',v-cieczki

itp.

10.Nagroclę otrzymujątrzy rrajlepsze klasy, które do dnia I2 kwietnia 2019 roku
uzyskaj ą naiv,y ższą kwotę rł,płat.

1 1. Wysokość przyznanej nagrod,v ustalona zostanie pIzęz Radę Rodziców
w zalezności od dostępnych środków-finansow_vch w danym roku szkolnym.

12,Regularrrin wcłTodzi rv zycie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji
w pow),-zszej treści przez Radę Rodzicol,v.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Radę Rodzicow nr 1-5/2018/2019 z dnia 24.10.2018r.


