Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
Załącznik nr 1 do Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§1
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących
źródeł:
1) ze składek rodziców,
2) z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów,
3) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców oraz środowiska
szkoły,
4) innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących
przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.
2. Wysokość miesięcznej składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Rada
Rodziców, po zasięgnięciu opinii rad oddziałowych, w formie uchwały podejmowanej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, za którą oddano
więcej głosów od sumy pozostałych oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w uchwale, o której
mowa w ust. 2.
4. Rada oddziałowa w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców
z wnoszenia części lub całości składki.
§2
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody i dyplomy,
f)

zapomogi,

g) sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów na konkursy i zawody reprezentacji szkolnej,
h) obsługę finansową Rady Rodziców,
i)

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

j)

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a) przewodniczący,
b) skarbnik.
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3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod
względem merytorycznym i formalnym.
5. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady
Rodziców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wicedyrektor szkoły
c) pracownik pedagogiczny
d) rady oddziałowe,
§3
1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy,
którego projekt przygotowuje prezydium. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok
szkolny, tj. na okres od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia następnego roku
kalendarzowego.
2. Wzór planu finansowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Planowane na dany rok szkolny dochody i wydatki muszą być zbilansowane. Wprowadzane do
planu finansowego poszczególne pozycje dochodów i wydatków powinny wynikać z odpowiednich
kalkulacji szczegółowych, stanowiących integralną część planu finansowego.
4. Dochody i wydatki planuje się w sumach brutto – według poszczególnych źródeł pochodzenia
oraz według przeznaczenia środków.
5. Plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Rodziców.
§4
1. Środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunkach bankowych.
Przy podejmowaniu gotówki z rachunku obowiązują dwa podpisy: przewodniczącego Rady
Rodziców i skarbnika.
§5
1. Zadeklarowane przez rodziców wpłaty mogą być przyjmowane przez rady oddziałowe rodziców na
podstawie zbiorczych list.
§6
1. Za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe, a w
szczególności faktury (rachunki), decyzje wewnętrzne w sprawie wypłat zasiłków, zaliczek itp.
oraz inne dowody przewidziane odrębnymi przepisami.
2. W razie niemożności otrzymania oryginalnych faktur (rachunków) na udokumentowanie drobnych
wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez
osobę, która dokonała wydatku. Dokonane wydatki muszą być szczegółowo wymienione w
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oświadczeniu oraz wskazana musi zostać przyczyna uniemożliwiająca otrzymanie oryginału
faktury (rachunku).
3. Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty za wykonane roboty i usługi oraz za dostarczone
towary zamieszcza się potwierdzenie wykonania i przyjęcia określonych robót i usług lub przyjęcia
wymienionych w dowodzie towarów, podpisane przez właściwe osoby spośród pracowników
szkoły lub członków Rady Rodziców.

§7
1. Rady Rodziców nie prowadzą gospodarki magazynowej. Zakupione ze środków materiały i
przedmioty przekazuje się bezpośrednio po zakupie szkole.
§8
1. Skarbnik składa sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniach
prezydium dwukrotnie w ciągu roku szkolnego – na koniec I i II semstru. W początkach września
następnego roku szkolnego przewodniczący Rady Rodziców składa Radzie Rodziców pełne
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok szkolny.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego podlega zbadaniu przez komisję rewizyjną,
która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności odpowiedni protokół. O wynikach dokonanej
kontroli i o nasuwających się wnioskach komisja rewizyjna informuje każdorazowo Radę
Rodziców, a w przypadkach stwierdzenia nadużyć także odpowiednie władze powołane do
ścigania nadużyć lub przestępstw.

