
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  
PRZEZ RADĘ RODZICÓW  

SP 2 im. Tadeusza Kościuszki  W SŁUPSKU 
 

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki według reguł 
opisanych w Rozdziale VII Zasady wydatkowania funduszy w Regulaminie Rady Rodziców 
przy SP 2 w Słupsku. 

Poniżej zamieszczono szczegółowe wytyczne przyznawania funduszy. 
O finansowanie na dany cel z funduszy Rady Rodziców, mogą wystąpić: Dyrektor szkoły, 
nauczyciele przedmiotów, rodzice uczniów, uczniowie, Samorząd uczniowski oraz inne 
stowarzyszenia w szkole 
 

I. Pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 
dożywiania, zakupu odzieży, podręczników lub związanych w wypadkami 
losowymi 

- należy złożyć podanie o dofinansowanie skierowane do Rady Rodziców 
 
II. Dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć 

wyrównawczych 
- należy złożyć podanie dofinansowanie skierowane do RR.  
- finansowanie jest przyznane jednorazowo 
- jeśli przyznane dofinansowanie nie zostanie wykorzystane w całości, osoba występująca 
o dofinansowanie jest zobowiązana do zwrotu pozostałych środków. 
- w celu ponownego skorzystania ze środków na dany cel należy złożyć ponowne podanie 
do RR 
 
III. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych  

i sportowych na zakończenie roku. 
- przyznawana na podstawie listy zapotrzebowania podanej przez Dyrekcje szkoły 
 
IV. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzed technicznego 
- należy złożyć podanie o dofinansowanie skierowane do RR 
 
V. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,  

w szczególności jak Dzień Patrona, festyny sportowo- rekreacyjne, finały szkolne 
olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych 

- należy złożyć podanie o dofinansowanie skierowane do RR 
-środki przyznawane na podstawie rangi konkursów 
a) konkursy szkolne niższej rangi – łączące nie wszystkie klasy np. językowe, plastyczne 
–wartość dofinansowania  nie więcej niż 50 zł 
b) konkursy szkolne wyższej rangi – łączące wszystkie klasy – wartość dofinansowania  
i więcej niż 100 zł 
c) konkursy międzyszkolne – wartość dofinansowania nie więcej niż 200 zł 
d) konkurs ekologiczny – nagradzanie według regulaminu zbierania surowców wtórnych 
e) Wszelkie konkursy  również te wyżej wymienione i imprezy mogą być indywidualnie 
rozpatrywane przez Radę Rodziców i wyżej finansowane po rozparzeniu podania 
 
VI.  Bonus dla klasy za 100% wpłat na RR jest możliwy do wypłacenia jedynie gdy 

wszyscy uczniowie w danej klasie uiszcza składkę w pełnej wysokości. 



 
Dofinansowanie nagród w konkursach i imprezach nie powinno być finansowane jedynie ze 
środków Rady Rodziców. Zachęcamy nauczycieli i innych beneficjentów występujących  
o dofinansowanie o staranie się i pozyskiwanie nagród inną dorgą. 

 


