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Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Rady Rodzicow przy XXV Liceum OgolnoksztŃcącym im. Generałowej Jadwigi
Zamoyskiej ił Poznaniu og}asza konkurs

,,Frekwencj awpłat na fundusz Rady Rodziców"

1. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i {Jczniów do przekazywania
dobrowoinych wpłat na fundusz Rady Rodziccw.

ż. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Liceum, ich Rodzicow
i Opiekunow. Do konkursu przystępują poszczególne klasy Licęum
Ogolnokształcącego.

3. Konkurs polega na zbieraniu w poszczegclnych klasach środkow pienięznych
tprzekazanie ich na fundusz Rady Rodzicow.

4. Ocenie konkursowej będzie podlegać łączna wysokość dokcnanych wpłat
w stosunku do liczby uczniów danej klasy.

5. Zgadnie zuch,wałą Rady Rodziców z dnia 14 częrwca2al7r. - wysokośc racznej

składki rr,, roku szkolnym 2a17l20l8 wynosi l50 ń,

-

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców mozna dokonylvać w następujący sposób.

a) u skarbników klasowych Rad Rodziców,
b) bezpośrednio na konto Rady Rodzicow - BarkZachodni WBK ż7 1090 2590

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

Konkurs trwa od dnia podjęcia uchwały ptzez Radę Rodzicow do 15 kwietnia
2018 roku. Ogłoszenie wynikow koŃursu nastąpi do 25 kwietnia 201&r.

w trakcie trwania konkursu Rada Rodzicó,w będzie sukceslnvnie informować
wszystkich uczestników o biezącym stanie realizacji i wysokości wpłat.

}y konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rad}r Rodziców dokonane
od 1 wrześtia 2017 r. óo 15 kwiętnia żBl8r.

Nagrodą w konkursie są środki pienięzne, które klasa może przeznaczyć
na dowolne cele klasowe, wyjazd do kina lub teńru, dofinansowanie wycieczki
itp

10.Nagrodę otrzymujątrzy najlepsze klasy, które do dnia 15 kwietnia 2018 roku
uzy skĄą najwy ższą kwotę wpłat.

11. Wysokość przyznanej nagrody ustalona zostanie ptzęz Radę Rodzicow
w zależności od dostępnych środkow finansowych w danym roku szkolnym.

12. Regulamin wchodzi w życie z dnięm podjęcia uchwały o jego akceptacji
-w płwyższej treści ptzez Radę Rodzicow.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Radę Rodzicow nr I4l2O17/2aI8 z dnia 18.].0.2aL7r.


