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Uchwała Nr 3/ 2018/2019 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie 

z dnia 30.09.2020 r. 
 

w sprawie uchwalenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie. 
 

Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 23 Regulaminu Rady Rodziców, stanowiącego za-

łącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Rze-

szowie z dnia 23 czerwca 2020 r, Rada Rodziców uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się wysokość dobrowolnej rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2020/2021, w wysokości: 

1) 40 zł – pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18. 

2) 20 zł – drugie dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18. 

2. Trzecie i kolejne dziecko uczące się w Szkole Podstawowej nr 18 jest zwolnione z opłat. 

§ 2 

1. Środki na fundusz Rady Rodziców będą zbierane w klasach pierwszych od wszystkich 

osób, a w klasach od 2 do 8 od osób, które zostały przyjęte do szkoły w drugim semestrze 

roku szkolnego 2019/2020, albo zostały przyjęte do szkoły w roku szkolnym 2020/2021, 

z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. 

2. Środki na fundusz Rady Rodziców mogą być zbierane przez przedstawiciela rady oddzia-

łowej albo wpłacane bezpośrednio na konto Rady Rodziców. 

§ 3 

Środki zgromadzone ze składek na fundusz Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z Regu-

laminem Rady Rodziców. 

§ 4 

W przypadku, gdy do 70% składek przypadających na daną klasę zostanie wpłacone na konto 

Rady Rodziców, to 15% z wpłaconej kwoty będzie do dyspozycji (wykorzystania) przez daną 

klasę. 

§ 5 

W przypadku, gdy powyżej 70% składek przypadających na daną klasę zostanie wpłacone na 

konto Rady Rodziców, to 30% z wpłaconej kwoty będzie do dyspozycji (wykorzystania) przez 

daną klasę. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Rodziców i przedstawicielom rad oddzia-

łowych. 

§ 7 

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Rodziców 
 

                                                                                                            Aneta Gruszka-Tatara 


