REGULAMIN SZKOLNEGO KIERMASZU CHARYTATYWNEGO
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki w Katowicach
§1
Ilekroć w tekście pojawią się następujące pojęcia, będą one oznaczać:

 Kiermasz – Kiermasz Charytatywny
 Organizator – zespół nauczycieli

odpowiedzialnych za organizację Kiermaszu

wytypowany przez Dyrekcję Szkoły

 Rada – Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Karola Miarki w Katowicach

 Szkoła

- Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w
Katowicach

 Regulamin - Regulamin Szkolnego Koncertu Charytatywnego w Szkole Podstawowej nr
21 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Karola Miarki W Katowicach

 Wnioskodawca

– osoba składająca wniosek o wsparcie ze środków pozyskanych z

Koncertu.
§2
1.Regulamin jest uchwalony przez Radę.
2.Regulamin określa cele Kiermaszu, sposób jego organizacji oraz sposób rozdzielania
pozyskanych w jego trakcie środków.
3.Kiermasz odbywa się na terenie Szkoły w okresie do 3 tygodni przed Świętami
Wielkanocnymi.
§3
1.Celem finansowym Kiermaszu jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych
na:
 wspieranie rehabilitacji dzieci,
 wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej,
 pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi,
 wspieranie rodzin w ciężkiej sytuacji życiowej (niezależnej od nich samych).
2.Celem społecznym Kiermaszu jest:
 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los chorych dzieci
 rozwijanie empatii
 rozwijanie tolerancji
 integracja zespołu klasowego we wspólnym działaniu
 jednoczenie we wspólnym szlachetnym celu środowiska szkolnego i pozaszkolnego
§4
1.Rada wspiera organizację Kiermaszu.
2.Zebrane w trakcie Kiermaszu środki są przekazywane po jego zakończeniu do
sekretariatu szkoły.
3.Wyznaczeni członkowie Rady przeliczają wszystkie przekazane środki i sporządzają
sprawozdanie.
4.Pozyskane środki zostają przekazane Skarbnikowi Rady.
5.Skarbnik wpłaca pozyskane środki na przeznaczony do tego rachunek bankowy.

6.Sprawozdanie zostaje przedstawione na najbliższym zebraniu Rady.
§5
1.Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków pozyskanych w trakcie koncertu jest:
a) złożenie najpóźniej do 15 maja wniosku do sekretarza szkoły,
b) zamieszkanie w rejonie Szkoły lub posiadanie statusu ucznia Szkoły.
2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz odpowiednią dokumentację medyczną
lub inną potwierdzającą sytuację zawartą we wniosku.
3.Wnioskodawca może składać wniosek nie częściej niż raz na dwa lata.
4.W szczegółowych przypadkach Rada może przyjąć wniosek bez zachowania
powyższych terminów. Wniosek taki musi zostać przyjęty większością głosów na
zebraniu Rady.
5.Wszystkie wnioski podlegają weryfikacji, poprzez wywiad środowiskowy przez
wyznaczony przez Radę zespół.
6.Ostateczna decyzja dotycząca podziału środków zebranych podczas koncertu zostaje
podjęta przez Radę podczas styczniowego zebrania.
7.Środki mogą być przekazane Wnioskodawcom w formie:
 przelewu pieniężnego na rzecz fundacji do której należy potrzebujący
 przedmiotów jakie były wymienione we wniosku np. wózek inwalidzki, podnośnik,
specjalistyczny, materac dla osoby niepełnosprawnej itp.,
 zapłaty za turnusy rehabilitacyjne, zajęcia edukacyjne itp.,
 dofinansowania wycieczki, ferii, wakacji itp. uczniom Szkoły,
 w innej formie, którą za najbardziej efektywną uzna Prezydium Rady.
§6
1.Podsumowanie Kiermaszu Charytatywnego odbywa się do dwóch tygodni po jego
przeprowadzeniu.
2.Informacja o zebranej kwocie zostaje ogłoszona w holu głównym Szkoły oraz na stronie
internetowej Szkoły www.sp21.katowice.pl i Rady Rodziców.
§7
Środki zostaną przekazane przez Skarbnika Rady na podstawie uchwały Rady.
§8
Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, jak i zmiany jego
postanowień wymagają zgody większości członków Rady wyrażonej poprzez głosowanie
na zwyczajnym zebraniu.

