Uchwała Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
nr 04/2017/18
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dofinansowania dla oddziałów w największym stopniu
opłacających składki na fundusz Rady Rodziców
Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”,
na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 159, z późn. zm.),
działając w porozumieniu z osobą wyznaczoną przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie, zwanej dalej „Szkołą”, do koordynowania
konkursów, prowadzonych na terenie Szkoły,
mając na względzie fakt, że podstawowe źródło funduszy, którymi dysponuje Rada,
stanowią dobrowolne wpłaty rodziców, zwane dalej „składkami”, wnoszone na podstawie
złożonych przez nich wypełnionych i podpisanych druków deklaracji wpłat, zwanych dalej
„deklaracjami”,
uwzględniając potrzebę stwarzania zachęt dla rodziców do opłacania składek
w dobrowolnie zadeklarowanej przez nich wysokości oraz do składania na początku roku
szkolnego wypełnionych deklaracji, w celu ułatwienia planowania finansowego
i dysponowania funduszami Rady w trakcie roku szkolnego,
ustala następujące zasady udzielania dofinansowania dla oddziałów w największym
stopniu opłacających składki na fundusz Rady:
§1
1. Oddziały dofinansowane wyłania się w ramach współzawodnictwa, którego zasady
określa niniejsza uchwała.
2. Współzawodnictwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ma na celu
w szczególności:
1) Maksymalizację wysokości wpłat na fundusz Rady, wnoszonych przez rodziców;
2) Zachęcanie rodziców do jak najwcześniejszego składania deklaracji o wysokości
wpłat, stanowiących podstawę planowania finansowego Rady oraz do opłacania
przez nich składek w zadeklarowanej wysokości.
3. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć wszystkie oddziały szkolne, które przekażą
deklaracje Skarbnikowi lub złożą je w Sekretariacie Szkoły w terminie do dnia
20 października 2017 r.
§2
1. Podstawę przyznania dofinansowania stanowi analiza finansowa, zwana dalej „Analizą”
i przygotowana na jej podstawie lista rankingowa.
2. Analizę i listę rankingową sporządza komisja, której przewodniczy Skarbnik.
3. W skład komisji oprócz Skarbnika wchodzi co najmniej jedna osoba upoważniona
do dysponowania funduszami Rady i składania dyspozycji do operacji na jej rachunku
bankowym.
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§3
1. Analizę sporządza się według stanu opłaconych składek, wniesionych w gotówce lub
zaksięgowanych na rachunku bankowym Rady w roku szkolnym 2017/18 od dnia
1 września 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
2. W ramach analizy następuje w szczególności określenie dla poszczególnych oddziałów:
1)

Wyrażonej procentowo liczby uczniów, za których złożone zostały deklaracje,
w stosunku do liczby uczniów tego oddziału;

2)

Wyrażonej procentowo liczby uczniów, za których dokonane zostały wpłaty,
w stosunku do liczby uczniów tego oddziału;

3)

Referencyjnej kwoty wpłat dla tego oddziału, stanowiącej iloraz liczby uczniów,
miesięcy roku szkolnego oraz sugerowanej minimalnej wysokości miesięcznej
składki;

4)

Ogólnej wysokości faktycznych wpłat z tytułu składek, wniesionych za uczniów tego
oddziału w terminie, określonym w § 3 ust. 1;

5)

Wyrażonej procentowo kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami, o których
mowa w punktach 3 i 4, zwanej dalej „współczynnikiem rankingowym”.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się oddziały, w których:
1) Deklaracje złożono za co najmniej 60% uczniów tego oddziału;
2) Wpłat dokonano za co najmniej 60% uczniów tego oddziału;
3) Współczynnik rankingowy wynosi co najmniej 60%.
§4
1.

Lista rankingowa, sporządzona na podstawie Analizy, obejmuje wszystkie oddziały
szkolne, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 uszeregowane w kolejności, określonej poziomem
współczynnika rankingowego.

2.

Rada na najbliższym posiedzeniu po terminie określonym w § 3 ust. 1 zapoznaje się
z wynikami Analizy i wskazuje oddziały dofinansowane, którymi będą trzy oddziały
o najwyższym współczynniku rankingowym, z uwzględnieniem § 3 ust. 3.
§5

1. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych oddziałów dofinansowanych jest
zróżnicowana w zależności od ich pozycji na liście rankingowej i stanowi procent
całkowitej sumy wpłat od rodziców tego oddziału, dokonanych zgodnie
z postanowieniami § 3 ust. 1, przy czym:
1) Oddział dofinansowany, który zajmie pierwsze miejsce na liście rankingowej,
otrzymuje dofinansowanie w wysokości 50% całkowitej sumy wpłat z tytułu składek,
wniesionych za uczniów tego oddziału w terminie określonym w § 3 ust. 1;
2) Oddział dofinansowany, który zajmie drugie miejsce na liście rankingowej, otrzymuje
dofinansowanie w wysokości 40% całkowitej sumy wpłat z tytułu składek,
wniesionych za uczniów tego oddziału w terminie określonym w § 3 ust. 1;
1) Oddział dofinansowany, który zajmie trzecie miejsce na liście rankingowej, otrzymuje
dofinansowanie w wysokości 30% całkowitej sumy wpłat z tytułu składek,
wniesionych za uczniów tego oddziału w terminie określonym w § 3 ust. 1;
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2. Jeżeli kilka oddziałów zajmie ex aequo jedno z miejsc na liście rankingowej,
uprawniających do otrzymania dofinansowania, dofinansowanie otrzymuje oddział,
w którym wpłaty zostały wniesione za większy procent uczniów.
3. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wpłaty zostaną wniesione
za ten sam procent uczniów, dofinansowanie otrzymuje oddział, w którym deklaracje
zostały złożone za większy procent uczniów.
§6
Informacja o przyznaniu dofinansowania, ze wskazaniem oddziałów dofinansowanych oraz
kwot dofinansowania zostaje umieszczona w protokole z posiedzenia Rady i niezwłocznie
podana do publicznej wiadomości.
§7
1. W celu otrzymania dofinansowania, rady oddziałowe oddziałów dofinansowanych
występują do Rady drogą elektroniczną z wnioskami o przekazanie dofinansowania
w wysokości określonej w § 5 ust. 1, od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji o przyznaniu dofinansowania do dnia 31 maja 2018 r.
2. Dofinansowanie przekazuje się na rachunek bankowy, wskazany przez radę oddziałową.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności numer rachunku
bankowego, na który należy przekazać kwotę dofinansowania, przeznaczenie
dofinansowania, jeżeli jest już znane, a także informację, czy zostanie ono wykorzystanie
w bieżącym, czy w kolejnym roku szkolnym.
4. W przypadku niewystąpienia rady oddziałowej oddziału dofinansowanego z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1 lub niezachowania przez nią terminu, o którym mowa w tym
samym ustępie, kwota dofinansowania, przeznaczona dla tego oddziału zostanie
wykorzystana do sfinansowania innych działań Rady.
5. W przypadku przekazania przez radę oddziałową wniosku niekompletnego,
w szczególności nie zawierającego informacji, o których mowa w ust. 3, Rada wezwie
radę oddziałową do uzupełnienia wniosku we wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku nieudzielenia przez radę oddziałową odpowiedzi lub niezachowania przez
nią terminu, wskazanego przez Radę, kwota dofinansowania, przeznaczona dla tego
oddziału, zostanie wykorzystana do sfinansowania innych działań Rady.
§8
1.

Dofinansowanie przeznacza się na wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej prowadzonej na rzecz ogółu uczniów oddziału dofinansowanego,
w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów ich wyjść lub wyjazdów.

2.

Rada oddziałowa oddziału dofinansowanego określa szczegółowe
wykorzystania środków, przekazanych w ramach dofinansowania.

3.

Prawidłowość i celowość wykorzystania dofinansowania, w tym zgodność jego
przeznaczenia z postanowieniami ust.1, podlega kontroli ze strony Rady.

sposoby

§9
1.

Rozliczenie dofinansowania następuje na zasadach
prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Rady.

2.

Rada oddziałowa oddziału dofinansowanego dokonuje rozliczenia udzielonego
dofinansowania w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
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określonych

w

instrukcji

3.

Rada, działając na umotywowany wniosek rady oddziałowej oddziału
dofinansowanego, może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia
dofinansowania udzielonego temu oddziałowi, jednak nie później niż do dnia
14 czerwca 2019 r.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
/-/ Paweł Baltaza
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