
          Uchwała nr 8/2022-2023 

z dnia 29 września  2022 r. 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komorowie 

w sprawie przeznaczenia części zgromadzonych w roku szkolnym  2022/2023 środków 

finansowych na „BONUSY” 

 

Na podstawie § 9 w związku z § 21 Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komorowie 

uchwala się, co następuje: 

Przez użyte w uchwale słowo : „oddział” rozumie się klasę szkoły podstawowej (np. klasę III b, VII a 

itp.). 

§ 1 

W celu zachęcenia rodziców do dokonywania wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz uatrakcyjnienia 

uczniom zajęć szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

  Rada Rodziców uchwala akcję  „ BONUSY”  

§ 2 

Bonusy to  środki finansowe wypłacane z funduszu Rady Rodziców na rzecz poszczególnych 

oddziałów szkoły podstawowej. 

Środki te mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany cel, o którym decydują rodzice danego 

oddziału wraz z jego wychowawcą. 

§ 3 

Rodzaje Bonusów: 

 BONUS  1  - w wysokości 20 % kwoty wpłaconej przez rodziców danego oddziału  

 BONUS  2  - w wysokości 30 % kwoty wpłaconej przez rodziców danego oddziału 

§ 4 

Zasady przyznawania bonusów : 

„BONUS 1”  uzyskują oddziały, w których ilość wpłat na fundusz Rady Rodziców przekroczy lub będzie 

równa 60% liczby uczniów danego oddziału   

„BONUS 2”  uzyskują oddziały, w których ilość wpłat na fundusz Rady Rodziców przekroczy lub będzie 

równa, 90% liczby uczniów danego oddziału   

W niemniejszym paragrafie jako jedna „wpłata” traktowana jest suma kwot przelanych na konto 

Rady Rodziców na wskazanego ucznia w tytule przelewu  



O przyznaniu BONUSÓW decyduje ilość wpłat dokonanych na rok szkolny 2022/2023 na konto 

funduszu Rady Rodziców do  dnia 31 stycznia 2023r. Za zapłatę w terminie uznaje się dokonanie przez 

rodzica polecenia przelewu lub innej dyspozycji finansowej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2023 r. 

§ 5 

Wypłata „BONUSÓW” 

Informację o uzyskaniu BONUSÓW i ich wysokości Zarząd Rady Rodziców przekazuje wychowawcy 

danego oddziału oraz jego przedstawicielowi w Radzie Rodziców.  

Wniosek o wypłatę BONUSÓW składają  rady oddziałowe rodziców za pośrednictwem wychowawcy 

klasy.  

BONUSY w formie gotówki przekazane będą wychowawcom za potwierdzeniem odbioru. 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Rodziców.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rady Rodziców SP w Komorowie 

 


