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Uchwała nr 4/2020/2021 

z dnia 12 października 2020 

Rady Rodziców CLX Liceum Ogólnokształcącego  

im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie  

 

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej wpłaty Rodziców na rzecz Rady Rodziców CLX 

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie 

 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( art. 83 i 84 ) (Dz. U. z 2020 
poz. 910 i 1378 ), Rada Rodziców uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Rada Rodziców CLX LO w Warszawie postanawia, że wysokośd dobrowolnej rekomendowanej 

wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 150 zł (sto pięddziesiąt 

złotych) rocznie za każde dziecko uczęszczające do szkoły.  

§2 

Wpłaty składek dokonywane są na konto bankowe Rady Rodziców CLX LO:   

Santander Bank Polska 33 1090 1694 0000 0001 1524 6529 

Tytułem: Imię i nazwisko, klasa, rok szkolny 2020/2021 
 

§3 

Deklaracje o dobrowolnej wpłacie na Radę Rodziców będę zbierane przez Reprezentantów 
wybranych do Rady Rodziców lub przedstawicieli Trójek Klasowych. Przekazywanie 
i gromadzenie zebranych informacji może odbywad się m.in. drogą elektroniczną za 
pośrednictwem systemu Librus lub pocztą elektroniczną lub innych dostępnych narzędzi. 
Zebrane informacje będą przekazywane do Prezydium Rady Rodziców, które na podstawie 
uzyskanych danych będzie przygotowywało plan finansowy na bieżący rok szkolny. 

§4 
Rada rodziców wprowadza program „Zwrot kasy do klasy”, który polega na zwrocie części 
składek na potrzeby klas o najwyższej wpłacalności składek. Szczegóły dotyczące programu 
stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

     Przewodnicząca Rady Rodziców 
 
 

............................................................................. 



Rada Rodziców CLX Liceum Ogólnokształcącego  
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie 

 
 
 
 

     Załącznik nr 1 
 
 

„Zwrot kasy do klasy” 
 
 

Klasy, które wpłaciły  przynajmniej: 
 

 100% deklarowanych wpłat na Radę Rodziców – klasa może ubiegad  się  zwrot 

15 % od całości wpłaconej kwoty. 

 90 % deklarowanych wpłat na Radę Rodziców – klasa może ubiegad  się  zwrot 

10 % od całości wpłaconej kwoty. 

 80 % deklarowanych wpłat na Radę Rodziców – klasa może ubiegad  się  zwrot 

5 % od całości wpłaconej kwoty. 

 

Zwrot środków w danym roku szkolnym jest funduszem celowym, na rzecz konkretnej klasy. 

Wypłacone środki zostaną wykorzystane przez klasę zgodnie z wewnętrznymi decyzjami klas, 

a wydatki zostaną udokumentowane fakturami. Faktura powinna byd wystawiona na Radę 

Rodziców opatrzona podpisem Skarbnika klasowego i krótką informacją na temat 

wydatkowania. 

Wypłata środków odbywad się będzie jedynie na wniosek pisemny Skarbnika Klasowego 

działającego w porozumieniu z Trójką Klasową w terminie do kooca maja 2021 r. We wniosku 

należy podad numer rachunku bankowego, na które zostaną przelane środki. W szczególnych 

przypadkach środki mogą zostad wypłacone gotówką Skarbnikowi Klasowemu. 

Niewykorzystane przez Skarbnika klasowego środki przechodzą do puli środków Rady 

Rodziców. 

 

Wychowawca chcący dokonad zakupu na rzecz klasy konsultuje taką decyzję ze Skarbnikiem 

klasowym. W każdym przypadku to Skarbnik klasowy przedkłada opisaną fakturę Skarbnikowi 

Rady Rodziców. 

 

Postanowienia zawarte w załączniku  wchodzą w życie wraz z Uchwałą nr 4/2020/2021. 


