LUOKAN VARAINHANKINNAN YLEISET PERIAATTEET
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1

YLEISTÄ

1.1

Rahoitus, varainhankinta ja osallistuminen keräystoimintaan ovat kaikille osapuolille vapaaehtoisia.

1.2

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaiseen
toimintaan ja koulun ulkopuoliseen opetukseen siitä huolimatta, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut
rahoitukseen tai varainhankintaan.

1.3

Mahdolliset uudet oppilaat ovat oikeutettuja myös osallistumaan, eikä heitä voida velvoittaa aikaisemmin
toteutettuihin raha- tai työsuorituksiin.

2
2.1

VAROJEN KERUUN KÄYTTÖTARKOITUS
Varojen keruulle tulee olla yhteisesti sovittu käyttötarkoitus, joka on:
KYLLÄ

EI

Leirikoulu 6. luokan syksyllä
Leirikoulu 9. luokan syksyllä
Luokkaretki/luokkaretkiä
Muu yhteinen toiminta / vierailu / opintokäynti
Muistamiset (joulu, kevät yms.)
...

3
3.1

YHTEISESTI KERÄTYT VARAT
Oppilaiden ja huoltajien yhteisesti kerätyt varat ovat luokan yhteisiä. Yhteisiä varoja voidaan kerätä:
KYLLÄ

EI

Talkoilla
Myyjäisillä
Tapahtumilla
Lahjoituksilla
...
3.2

Yhteisesti kerättyä rahaa ei palauteta. Mikäli yhteisesti kerättyä rahaa jää esim. luokkaretken
peruuntumisesta tai muusta syystä johtuen käyttämättä, tulee ne käyttää luokan yhteiseen toimintaan.

4
4.1

OPPILASKOHTAISET SUORAT TALLETUKSET
Oppilaskohtaisella suoralla talletuksella tarkoitetaan sellaista kertasummaa tai säännöllisiä talletuksia, jotka
huoltajat maksavat omista rahoistaan luokan yhteiselle pankkitilille. Maksettava summa sovitaan yhdessä.

4.2

Huoltajien päätöksellä oppilaskohtaisia suoria rahatalletuksia
KYLLÄ
kerätään luokan pankkitilille

EI
.
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4.3

Oppilaskohtainen suora rahatalletus on huoltajien kanssa sovittu kerättäväksi seuraavasti:
KYLLÄ

EI

Kertasummana sovittuun käyttötarkoitukseen
Säännöllisinä talletuksina sovittuun käyttötarkoitukseen

4.4

Oppilaskohtaisen suoran rahatalletuksen viestiksi merkitään lapsen nimi sekä ajankohta, jota maksu koskee.

4.5

Mikäli oppilaan osallistuminen varainhankinnan käyttötarkoituksena olevaan kohteeseen estyy, huoltajan
tekemät oppilaskohtaiset suorat talletukset
KYLLÄ

EI

Palautetaan huoltajalle automaattisesti
Palautetaan huoltajalle automaattisesti, mikäli peruuntumisesta ei tule kuluja
Voidaan palauttaa huoltajalle hänen aloitteestaan
...
4.6

Mikäli oppilas lähtee luokalta pois, huoltajan tekemät oppilaskohtaiset suorat talletukset
KYLLÄ

EI

Palautetaan huoltajalle automaattisesti
Voidaan palauttaa huoltajalle hänen aloitteestaan
...

5
5.1

VARAINHOITO JA RAHOJEN TILITYKSET
Luokan ____ yhteisesti kerätyt varat ja oppilaskohtaiset suorat talletukset kerätään tilille Pankki
_______________________________________ FI___________________________________.

5.2

Pitkäaikaissäästäminen on mahdollista. Kerättyjä varoja voidaan siirtää vuosiluokalta seuraavalle ja myös
yläkoulun puolelle.

5.3

Huoltajat valitsevat keskuudestaan:
KYLLÄ

EI

Kuka/Ketkä

Rahastonhoitajan
Toisen rahaliikenteestä vastaavan henkilön
...
5.4

Yhteisesti kerättyjen rahojen tilityksestä vastaa kunkin rahankeräyksen tai tapahtuman vastuuhenkilö.
Tilitettävät rahat talletetaan luokan tilille. Rahastonhoitajalle toimitetaan käteistä vain poikkeustapauksessa.
Vastuuhenkilö toimittaa rahastonhoitajalle listan ja kuitit tehdyistä tai odotettavissa olevista tilityksistä.

5.5

Rahastonhoitaja valvoo tilitysten toteutumista tapahtuman vastuuhenkilöltä saamansa listan mukaan.
Häneen tai luokkatoimikunnan yhteyshenkilöön ollaan yhteydessä rahankeräämiseen liittyvissä asioissa.

Tähän olemme yhdessä sitoutuneet

Päiväys

Nimi

Allekirjoitus

