
Załącznik do Uchwały RR nr 5/2019/2020 z dnia 11.10.2019 

Zm. Uchwały RR nr 7/2020/2021 z dnia 23.10.2020  

 

Regulamin finansowania nagród i realizacji dofinansowań przez Radę Rodziców 

(tekst jednolity) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady wydatkowania przez Radę Rodziców Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Siedlcach, środków budżetowych będących w jej posiadaniu w danym roku 

szkolnym na dofinansowania do imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz innych wydarzeń 

wynikających z realizacji podstawy programowej, organizowanych przez szkołę w trakcie 

roku szkolnego dla jej uczniów oraz finansowania nagród wskazanych w Statucie Szkoły 

w art. 65. 

1. Kwota przeznaczona na dofinansowania dla uczniów jest ujmowana przez Radę 

Rodziców w „Preliminarzu wydatków na rok ….”  w oparcie o wydatki z lat ubiegłych  

i planowane wpłaty.  

2. Ogólna kwota na dofinansowania może ulec zmianie. Wymaga to zmiany 

Preliminarzu wydatków. 

3. Celem finansowania nagród oraz przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych jest 

tworzenie przyjaznego klimatu do możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów Katolickiej 

Szkoły Podstawowej w Siedlcach. 

§ 2 

Nagrody i dofinansowania 

1. Rada Rodziców udziela dofinansowania na::  

- pokrycie kosztów związanych z organizacją wewnątrzszkolnych konkursów 

realizowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

- udział uczniów w konkursach pozaszkolnych, 

- koszty uczestnictwa uczniów w olimpiadach, zawodach sportowych i innych 

wydarzeniach o zasięgu lokalnych, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

2. Rada Rodziców może sfinansować uczniom szkoły nagrody: 

a) pieniężne dla finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub 

osiągnięć sportowych na zawodach ogólnopolskich i olimpiadach lub igrzyskach 

sportowych. 

b) nagrody rzeczowe: 

- za najlepsze wyniki w nauce w nauce (w szkole i w klasie), 

- dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 

- za frekwencję, 

- za osiągnięcia sportowe, 

- za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

- za udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych, 

- inne proponowane przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. 



3. Nagrody mogą być finansowane konkretnym uczniom, klasom lub grupom uczniów. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania dofinansowania imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz innych 

wydarzeń organizowanych przez szkołę 

1. O dofinansowanie do przeprowadzenia konkursów mogą starać się dyrekcja szkoły, 

nauczyciele i wychowawcy. 

2. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez osoby wymienione 

w pkt 1 poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

3. Wypełniony wniosek należy złożyć do przedstawicieli RR z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

4. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach RR odbywających się wg rocznego 

harmonogramu. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane. 

5. Rozpatrzenie prośby o przyznanie dofinansowania odnotowane jest w protokole 

posiedzenia Rady Rodziców. 

6. Dofinansowania wypłacane z funduszu Rady Rodziców mają charakter uznaniowy, co 

jest równoznaczne z tym, iż od decyzji Rady Rodziców nie przysługuje odwołanie. 

7. Rada Rodziców ma prawo przyznać dofinansowanie w kwocie niższej niż 

wnioskowana, biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wysokość 

środków finansowych, jakimi dysponuje. 

8. Jeśli stan finansów Rady Szkoły uniemożliwia sfinansowanie nagród, Rada Rodziców 

może zrezygnować z przyznawania dofinansowania. 

§ 4 

Wypłata i rozliczenie dofinansowania  

1. Przyznane dofinansowanie może być wypłacane: 

- w formie gotówkowej (na pokrycie wydatków związanych z organizacją 

przedsięwzięcia), 

- w formie bezgotówkowej (na podstawie przedłożonych dowodów księgowych 

wystawionych na Radę Rodziców np. faktury. 

2. Osoby wnioskujące zobowiązane są w terminie 14 dni kalendarzowych  

od zakończenia wydarzenia rozliczyć się z Radą Rodziców i zwrócić niewykorzystane środki.  

3. Dofinansowanie może być również przekazane poprzez przelew bankowy wykonany 

z rachunku Rady Rodziców bezpośrednio na rachunek organizatora imprezy. 

4. W przypadku niewykorzystania wypłaconego dofinansowania z winy leżącej 

po stronie ubiegającego się, przy jednoczesnym braku zwrotu ze strony organizatora, 

ubiegający się jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości z zastrzeżenie pkt 5. 

5. Za winę leżącą po stronie ubiegającego się nie uznaje się nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych (np. wypadek, długotrwała choroba). 

6. Zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wnioskujący zobowiązany jest dokonać 

poprzez wpłatę gotówkową lub na konto bankowe funduszu Rady Rodziców.  

 



§ 5 

Zasady finansowania nagród 

1. Finansowanie nagród odbywa się na wniosek dyrekcji szkoły, nauczycieli  

i wychowawców. 

2. Wysokość stawek określa zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Sfinansowanie nagrody pieniężnej nie wyklucza możliwości sfinansowania nagrody 

rzeczowej. 

4. Finansowanie obejmuje również dyplomy. 

§ 6 

Warunki finansowania nagród dla uczniów za wyniki w nauce 

Ze środków Rady Rodziców finansowane są: 

1. nagrody rzeczowe dla uczniów którzy na zakończenie szkoły uzyskali średnią równą 

6.0 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej średnią ocen co 

najmniej 5,0 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. nagroda rzeczowa dla oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1 – 3. 

4. dyplomy dla uczniów, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej średnią ocen 4,75 – 4,99  

i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

5. nagrody pieniężne dla uczniów, którzy zostali laureatami I, II lub III miejsca 

olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. 

6. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zostali finalistami olimpiady przedmiotowej  

o zasięgu ogólnopolskim lub laureatami I, II lub III miejsca o zasięgu niższym  

niż ogólnopolski. 

7. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali frekwencję roczną nie mniejszą niż  

98 % i mają usprawiedliwione godziny nieobecności. 

8. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zostali wytypowani przez zespół nauczycieli 

wychowania fizycznego, za całokształt osiągnięć sportowych i zasługi w reprezentowaniu 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach na sportowych konkursach pozaszkolnych 

lub osiągnęli znaczne wyniki sportowe.  

9. nagrody rzeczowe dla uczniów za szczególne zaangażowanie w akcje, przedsięwzięcia 

organizowane przez szkołę, np. praca w samorządzie szkolnym, imprezy charytatywne  

i artystyczne, poczet sztandarowy i inne. 

10. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursach 

szkolnych. 

11. dyplomy dla uczniów, którzy zdobyli wyróżnienie w konkursie szkolnym. 

12. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursie 

pozaszkolnym. 

13. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zdobyli wyróżnienie w konkursie 

pozaszkolnym. 

14. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy: 

- całokształt osiągnięć artystycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych) oraz 

reprezentowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej w konkursach pozaszkolnych; 

- prezentują godne naśladowania postawy uczniowskiej; 



- wykazali się najwyższym poziomem czytelnictwa w danym roku szkolnym. 

§7 

Nagroda specjalna za  deklarowane wpłaty składek na Radę Rodziców  

1. Rada Rodziców przyznaje dla 3 klas nagrody, które łącznie spełniły następujące 

warunki: 

- wpłaciły 100% zadeklarowanych składek na Radę Rodziców 

- wpłaty dokonywane były terminowo (deklaracje miesięczne, semestralne, roczne)  

i deklaracja tych wpłat nie była niższa niż 85%  liczby uczniów w klasie 

- wysokość wpłat klasyfikuje klasę w pierwszych 3 miejscach. 

2. Do nagrody specjalnej uwzględniane są wpłaty dokonane od 01.09 do 15.06 każdego 

roku szkolnego.  

3. Wysokość nagród określa zał. nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§8  

Wypłata i rozliczenie finansowania nagród 

1. Wypłata środków na finansowanie nagród odbywa się w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej na podstawie: 

- opisanych dowodów zakupu nagród rzeczowych, 

- potwierdzonego odbioru nagród finansowych. 

2. Wnioskodawcy zobowiązani są rozliczyć się z Radą Rodziców w terminie 14 dni 

kalendarzowych od wydatkowania środków. 

3. Rada Rodziców rozliczy gotówką udokumentowane wydatki na finansowanie nagród 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia dowodów zakupu. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Nagrody, o których mowa w §6 są wręczane uczniom w sposób uznany przez dyrekcję 

szkoły, nauczycieli i wychowawców. 

2. Nagrody, o których mowa w §7 są wręczane klasom (przewodniczącemu klasy lub 

inne osobie delegowanej) lub wychowawcy klasy na uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

3. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Rodziców. 

4. Zmiany w Regulaminie dokonywane są w drodze uchwały Rady Rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania nagród i realizacji dofinansowań przez 

Szkolną Radę Rodziców przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach 

PODANIE O DOFINANSOWANIE DO KONKURSU 

Siedlce, dnia……………………r.  

………………………………………………. 

                                       (dane osoby wnioskującej)   
Szkolna Rada

 
Rodziców 

przy Katolickiej Szkole Podstawowej  

w Siedlcach 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie kosztów udziału uczniów na konkursie: 

 

1. Nazwa konkursu………………………………………………………………………… 

 

2. Organizator……………………………………………………………………………… 

 

3. Termin konkursu………………………………………………………………………... 

 

4. Uczestnicy (imię i nazwisko, klasa*)…………………………………………………… 

 

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

 

5. Koszt uczestnictwa (za osobę)…………………………; ilość uczestników:…………... 

  

6. Dane do przelewu (adres, nr konta)……………………………………………………... 

 

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

 

7. Do arkusza dołączam:………………………………………………………………….. 

………………………………………. 

(podpis osoby odpowiedzialnej) 

* W przypadku dużej ilości uczestników danego konkursu-wykaz może stanowić załącznik do 

niniejszego podania 



Załącznik nr 2do Regulaminu finansowania nagród i realizacji dofinansowań przez 

Szkolną Rodziców przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach 

WYSOKOŚĆ NAGRÓD 

NAGRODY KATEGORIE 
MAKSYMALNA KWOTA 

FINANSOWANIA 

rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej średnią powyżej 

5,00 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz nagrody dla oddziału 

przedszkolnego i klas 1 – 3 (§ 6 pkt 1 - 3 ) 

Zakończenie szkoły –  

średnia 6,0 
150 zł/ osobę 

Klasy 6 - 8 50 zł /osobę 

Klasy 4 - 5 30 zł/ osobę 

Oddział przedszkolny  

i klasy 1 - 3 
20 zł/osobę 

pieniężne dla uczniów, którzy zostali finalistami I, II lub III miejsca olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. (§ 6 pkt 5) 

I miejsce 500 zł 

II miejsce 380 zł 

III miejsce 300 zł 

rzeczowe dla uczniów, którzy zostali finalistami olimpiady przedmiotowej o 

zasięgu ogólnopolskim lub laureatami  I, II lub III miejsca o zasięgu niższym niż 

ogólnopolski  (§ 6 pkt 6) 

 I miejsce 250 zł 

II miejsce 190 zł 

III miejsce 120 zł 

Finaliści 100 zł 

rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali frekwencję roczną nie mniejszą niż 98 % 

i ma usprawiedliwione godziny nieobecności  (§ 6 pkt 7) 
Frekwencja 98% 60 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów, za całokształt osiągnięć sportowych i zasługi w 

reprezentowaniu KSP w Siedlcach na sportowych konkursach pozaszkolnych 

lub osiągnął znaczne wyniki sportowe (§ 6 pkt 8) 

Całokształt osiągnięć sportowych 

i reprezentowanie KSP na 

zawodach pozaszkolnych 

60 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów za szczególne zaangażowanie w akcje, przedsięwzięcia 

organizowane przez szkołę, np. praca w samorządzie szkolnym, imprezy 

charytatywne i artystyczne, poczet sztandarowy i inne  (§ 6 pkt 9) 

Praca w samorządzie szkolnym, 

imprezy charytatywne i 

artystyczne, poczet sztandarowy i 

inne 

35 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursach szkolnych  

(§ 6 pkt 10) 

 I miejsce 25 zł / osobę  

II miejsce 20 zł / osobę 

III miejsce 15 zł / osobę 

rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursie 

pozaszkolnym (§ 6 pkt 11) 

 I miejsce 30 zł / osobę  

II miejsce 25 zł / osobę 

III miejsce 20 zł / osobę 

całokształt wyróżniających się osiągnięć artystycznych (plastycznych, 

muzycznych, tanecznych) oraz reprezentowanie KSP w Siedlcach konkursach 

pozaszkolnych; 

- prezentują godne naśladowania postawy uczniowskie; 

- wykazali się najwyższym poziomem czytelnictwa w danym roku szkolnym (§ 

6 pkt 14) 

- osiągnięcia artystyczne,  

- godna naśladowania postawa 

uczniowska 

- najwyższy poziom czytelnictwa 

25 - 40 zł / osobę 

Nagroda specjalna za  wpłaty składek na Radę Rodziców (§ 7 pkt 1) 

I miejsce 500zł 

II miejsce 300 zł 

III miejsce 200 zł 

Wyróżnienia, dyplomy - do 8 zł/ osobę 

 


