
REGULAMIN USTALANIA KWOTY SKŁADKI I ZWROTU KLASOM CZĘŚCI SKŁADEK 
WPŁACANYCH NA RZECZ RADY RODZICÓW 

działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku 

 

§1 

Regulamin określa sposób ustalania kwoty składki, zasady, terminy i sposób dokonywania zwrotów 
klasom części składek wpłacanych  przez rodziców na rzecz Rady Rodziców. 

§2 

1. W celu umożliwienia określenia planu finansowego i warunków zwrotów klasom części 
wpłaconych składek, Rada Rodziców ustala corocznie wysokość rekomendowanej składki 
podstawowej. 

2. Dodatkowo wprowadza się pojęcie składki minimalnej, której wysokość stanowi 70% składki 
podstawowej. 

3. Składka minimalna spełnia dwa zadania: 

3.1.  Jest rekomendowaną składką dla każdego dziecka, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo  

3.2. Służy do wyliczeń zwrotów, o których mowa w §3 ust. 1.2. 

§3 

1. Zwrot środków może być dokonany jeżeli dana klasa spełni wszystkie z następujących 
warunków: 

1.1. Złożone przez rodziców deklaracje zostaną dostarczone do przewodniczącego, zastępcy 
lub księgowego Rady Rodziców do dnia 30 listopada danego roku szkolnego. 

1.2. Osiągnie łączną sumę wpłat na poziomie odpowiadającym co najmniej iloczynowi liczby 
uczniów w klasie i kwoty składki minimalnej, uchwalonej przez Radę. Iloczyn ten stanowi 
tzw. kwotę minimalną. Do liczby uczniów, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wlicza się 
tych, którzy zostali zwolnieni przez Radę Rodziców z płacenia składki ze względu na 
trudną sytuację materialną.  

1.3. Wpłaty składek zostaną dokonane do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego na ręce 
księgowego Rady Rodziców lub zaksięgowane na rachunku bankowym Rady Rodziców. 

2. Obliczeń dokonuje się według stanu na dzień 30 kwietnia danego roku szkolnego. 
Wpłaty dokonane po tym terminie nie są brane pod uwagę przy obliczaniu części środków 
przekazywanych do dyspozycji Rady Oddziałowej. 

§4 

1. Wysokość zwrotów dla klasy zależy od stosunku liczby osób, które dokonały wpłaty do liczby 
osób, które zadeklarowały wpłatę w danej klasie; jeśli stosunek ten określony procentowo wynosi: 

1.1. 100% - zwrot obejmie 30% łącznych wpłat w danej klasie 

1.2. <90% -100%) - zwrot obejmie 20% łącznych wpłat w danej klasie 

1.3. <80% - 90%) - zwrot obejmie 10% łącznych wpłat w danej klasie 

2. Rada Rodziców przekazuje zwrotnie Radzie Oddziałowej do jej dyspozycji część środków 
wpłaconych przez rodziców danej klasy, obliczonych zgodnie z zapisami ustępu 1 do dnia 30 
maja danego roku szkolnego. 

 


