
Załącznik do Uchwały RR nr 5/2018/2019 z dnia 02.10.2018 

 
Regulamin zarządzania finansami Szkolnej Rady Rodziców  

przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2016 poz. 59); 
2. Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach; 
3. Regulaminu Rady Rodziców przy Katolickiej Szkole Podstawowej im bł. ks. 

J. Popiełuszki w Siedlcach 

określa się zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Szkolnej Rady Rodziców. 

§ 1 

1. Źródłem funduszy Szkolnej Rady Rodziców, zwanej dalej Radą, są:  
a) dobrowolne składki rodziców na fundusz Rady,  
b) wpłaty osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji, do których zwróciła 

się Rada; 
c) darowizny; 
d) dochody (np. źródła pozyskiwane z imprez organizowanych przez Radę, 

rodziców oraz odsetki z r-ku bankowego); 
e) inne.  

2. Rada gromadzi środki, o których mowa w pkt. 1 na wyodrębnionym rachunku 
bankowym. 

3. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonywane są przelewem na poniżej 
wskazane konto: 

Rada Rodziców 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach,  

ul. Sokołowska 172, 08-119 SIEDLCE. 

Bank PEKAO S.A. o/ Siedlce 

98 1240 2685 1111 0010 4835 0537 

4. Wysokość i częstotliwość wpłat określają dobrowolnie rodzice, składając każdego roku 
do 30 września do Wychowawców klas/Sekretariatu szkoły deklaracje.  

Wzór deklaracji  określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 



§ 2 

1. Fundusze, o których mowa w § 1 ust. 1, wydatkowane są na wspieranie działań statutowych 
Szkoły. 

2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:  

a) Dyrektor Szkoły i jego zastępca;  
b) Klasowe Rady Rodziców; 
c) Samorząd Uczniowski; 
d) pedagog szkolny, psycholog, pielęgniarka; 
e) wychowawcy klas / nauczyciele. 

Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 3 

1. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Szkolnej 
Rady Rodziców na rok szkolny……..”. 

2. Rada może dokonać zmiany w „Preliminarzu wydatków Szkolnej Rady Rodziców na rok 
szkolny……..” wyłącznie w drodze uchwały.  

3. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane tzn. kwoty 
powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.  

4. Za gospodarkę finansową Rady Rodziców odpowiada skarbnik. Funkcję kontrolną pełni 
Komisja Rewizyjna. 

5. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady racjonalnego gospodarowania 
środkami społecznymi.  

§ 4 

Rada może wydatkować środki na następujące cele: 

1. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, pozaszkolnym 
(dla uczniów i nauczycieli KSP) lub dotyczących określonej grupy wiekowej; 

2. dofinansowanie kół zainteresowań na wniosek prowadzącego; 
3. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych 

i sportowych; 
4. finansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego 

szkoły, 
5. zakup książek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu technicznego; 
6. organizację teatrzyków, imprez okolicznościowych dla uczniów; 
7. zakup lekarstw do gabinetu pielęgniarki szkolnej; 
8. współfinansowanie działalności samorządu uczniowskiego; 
9. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i dokumentacji 

Rady; 
10. finansowanie projektów własnych Rady; 



11. współfinansowanie wydatków związanych z renowacją i serwisem urządzeń sportowo-
rekreacyjnych itp. 

§ 5 

1. Rada może podjąć uchwałę o ulokowaniu środków w celu ich pomnożenia na korzystnych 
kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.  

§ 6 

1. O wydatkowaniu środków decyduje cała Rada. 
2. Rada może wprowadzić ułatwienia w wydatkowaniu środków, poprzez scedowanie 

upoważnienia w określonej wysokości, poszczególnym członkom Rady lub Zarządowi. 
Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały. 

3. Każdorazowo wydatek Rady powinien być odpowiednio udokumentowany i opisany; 
a następnie zatwierdzony przez Przewodniczącego i Skarbnika Rady. 

§ 7 

1. Obsługa finansowo- księgowa Rady Rodziców może być prowadzona w jednej z niżej 
wymienionych form: 

a) pracy społecznej bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia; 
b) poprzez zawarcie z osobą mającą zajmować się obsługą finansowo- księgową Rady 

umowy zlecenia; 
c) poprzez prowadzenie przez wyspecjalizowaną firmę, wobec której zobowiązania 

regulowane są  na podstawie otrzymanych rachunków lub faktur. 

Środki na pokrycie wydatków wyszczególnionych w ppkt b i c pochodzą z funduszu Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządzania Finansami Szkolnej Rady Rodziców przy Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Siedlcach 

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCACH 

DEKLARACJA WPŁATY 

………………………………………………  Siedlce, dnia…………………… 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

………………………………………………   

                               (imię i nazwisko dziecka/ klasa) 

Deklaruję wpłatę na fundusz Szkolnej Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im bł. ks. J. Popiełuszki w Siedlcach w roku szkolnym 20,,,,,/20,,,,, w wysokości (proszę wybrać opcję): 

 ……………………………….płatną jednorazowo 

 ……………………………….płatną raz w semestrze 

 ……………………………….płatną co dwa miesiące 

 ……………………………….płatną co miesiąc 

Jednocześnie informuję, iż suma moich wpłat na fundusz Szkolnej Rady Rodziców w roku ubiegłym 

wyniosła……………………………zł. 

………………………………                 (czytelny 

podpis rodzica/ opiekuna prawnego ) 

Informacja dla rodziców: 

1. Na stronie internetowej www.kspig.pl w zakładce „Rada Rodziców” są umieszczone: Skład SRR, Regulamin SRR, 

Preliminarz wydatków na rok bieżący, Regulamin zarządzania finansami. W Sekretariacie KSP jest do wglądu 

sprawozdanie finansowe SRR za ubiegły rok szkolny. 

2. Rachunkowość  SRR prowadzona  jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

(Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591) 

3. Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Rada Rodziców przy Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach,  

ul. Sokołowska 172, 08-119 SIEDLCE. 

Bank PEKAO S.A. o/ Siedlce Nr konta 98 1240 2685 1111 0010 4835 0537 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Zarządzania Finansami Szkolnej Rady Rodziców przy Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Siedlcach 

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCACH 

PODANIE O DOFINANSOWANIE  

 

Siedlce, dnia……………………r.  

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 (dane osoby wnioskującej) 

Szkolna Rada Rodziców 

przy Katolickiej Szkole Podstawowej  

w Siedlcach 

 

 Zwracam się z prośbą o sfinansowanie/ dofinansowanie……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Przybliżona kwota dofinansowania/ sfinansowania wynosi:…………………………………………….. 

Zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów w postaci rachunków, faktur, paragonów zakupów 
itp. potwierdzających wysokość poniesionych wydatków. 

 

………………………………………. 

(podpis osoby wnioskującej) 


