
                                                         ANEKS NR 1 

                                  REGULAMINU RADY RODZICÓW 
    przy I Liceum Ogólnokształcącym im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 18 września 2020 r.

          Aneks reguluje zasady promocyjnego przydziału uczniowskich szafek skrytkowych.
   Aneks nie zmienia treści zasadniczej Regulaminu Rady Rodziców z dnia 5 maja 2017 roku.

1. Z uwagi na brak możliwości finansowych szkoły na jednoczesne wyposażenie wszystkich   
    uczniów w osobiste szafki skrytkowe, prosimy wszystkich chętnych rodziców, szczególnie 
    klas pierwszych, o sfinansowanie indywidualnego zakupu szafki w kwocie 100 PLN.
    Szafka  staje się w tym przypadku własnością ucznia na cały jego okres nauki w I LO, oraz jego  
    rodzeństwa,  które będzie ewentualnie kontynuować tutaj naukę w następnych latach.

2. Rada Rodziców, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, sprawuje pieczę nad szafkami  
    zakupionymi z funduszu Rady Rodziców oraz szafkami zakupionymi indywidualnie przez   
    rodziców po zakończeniu nauki ich dziecka w szkole.

3. W przypadku finansowania zakupu szafek z innego źródła, zgodnie z paragrafem 39 Regulaminu  
     Rady Rodziców, darczyńca ma prawo określić własne kryteria przydziału swojej części.

4. Rada Rodziców, w ramach posiadanej puli wolnych szafek, przydziela uczniom klucze w  
    nagrodę za pełne wpłaty składek na RR przez wszystkie lata nauki w wysokości 50zł. rocznie. 

5. Pierwszeństwo przydziału mają klasy maturalne,
    a datą graniczną dla  wpłat składek za bieżący  rok szkolny jest dzień 30 września.

6. W przypadku niewykorzystania puli szafek przez klasy maturalne do 30 września, prawo do 
    przydziału uzyskują uczniowie klas kolejno młodszych, z wyłączeniem klas pierwszych.
    O pierwszeństwie w ramach rocznika decyduje data wpłaty ostatniej należnej składki.

7. Przy dalszej dostępności szafek, obniża się próg wymaganych składek dla danego rocznika 
    do 50% z graniczną datą 15 października, przy czym zachowuje się pierwszeństwo od klas   
    najstarszych do pierwszych, a w ramach rocznika datę wpłaty decydującej kwoty. 

8. Szafka przyznana w ramach nagrody przynależy do ucznia tylko przez dany rok szkolny.
    Klucz należy zdać w tym przypadku najpóźniej jeden dzień przed wydaniem świadectwa.

9. Przypadki sporne oraz nieopisane regulaminem rozstrzygają wychowawcy klas
    i dyrektor szkoły. Dopuszcza się możliwość losowań.

10. Niniejszy aneks został przyjęty przez Radę Rodziców uchwałą podjętą  dnia 22.09.2020 r.
      i wchodzi w życie 1 września 2021 roku.

11. Po uzyskaniu przez szkołę pełnej obsady szafek dla wszystkich uczniów,
      aneks  traci ważność i może zostać anulowany.


