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A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco: 
1. 25%  środków  pochodzących  ze  składek  zebranych  przez  rodziców  danej  klasy,

pomniejszonych (nie mniej niż 30 PLN od dziecka) o materiały dydaktyczne w formie kart
pracy,  pozostaje  do  dyspozycji  klasowej  rady rodziców.  Decyzję  o  ich  przeznaczeniu  i
wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców
w porozumieniu z  wychowawcą klasy.  Główne cele,  na jaki mogą być wydatkowane te
środki,  to:  dofinansowanie  nagród,  imprez  klasowych,  wycieczek,  innych  wydatków na
rzecz klasy.

2. 2.  Pozostała  część  środków  ze  składki  rodzicielskiej  przekazywana  jest  do  dyspozycji
prezydium Rady Rodziców. 

3. 3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców
na: 
a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym, wojewódzkim np.:
 Dzień  Patrona,  festyn  sportowo-  rekreacyjny,  finały  szkolne  olimpiad  i  konkursów
przedmiotowych, sportowych itp.; 
b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin np. zakup podręczników; 
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych;
d) sfinansowanie części kosztów wyjazdów (transport,  nocleg) uczniów reprezentujących
szkołę na zawodach sportowych; 
e)  dofinansowanie  transportu  uczniów  reprezentujących  szkołę  na  uroczystościach
miejskich, wojewódzkich; 
f) zakup książek, środków dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu technicznego; 
g) wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości
rady rodziców;
 h) zakup środków medycznych do gabinetu profilaktyki medycznej; 
i) utrzymanie kserokopiarki i drukarki, papier ksero;
 j) inne. 

B. Gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzącymi z innych źródeł niż składka
rodzicielska. Środki te mogą być wydatkowane na: 
a) dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 3; 
b) finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak rozbudowa pracowni lub gabinetu
przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-
rekreacyjnych; 
c) sfinansowanie materiałów potrzebnych do promocji szkoły; 
d) lokowanie w celu ich pomnażania na kontach terminowych; 
e) inne 

4.
C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców, może być w części zależny od życzeń
czy  wskazania  celów  przez  osoby  lub  organizacje  wpłacające.  W  takim  przypadku
prezydium Rady Rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na
inne cele. 


