Zasady przyznawania pomocy społecznej z funduszy RR
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Rada Rodziców przyznaje finansową pomoc społeczną rozdysponowując kwotę ustaloną
w preliminarzu wydatków. Zwiększenie sumarycznej kwoty pomocy powyżej progów
uchwalonych w preliminarzu wymaga uchwały.
Rada Rodziców przyznaje pomoc wyłącznie na dofinansowanie udziału uczniów w
wycieczkach szkolnych typu „Zielona Szkoła”.
Podanie o przyznanie pomocy musi zostać złożone minimum 21 dni przed wpłatą
pierwszej raty zapłaty za planowaną wycieczkę. Rada Rodziców, w porozumieniu z
wychowawcami klas i z uwzględnieniem znanych terminów wycieczek „Zielona Szkoła”,
poda ostateczny termin składania wniosków, tak by możliwym było wspólne rozpatrzenie
wniosków złożonych w terminie. Podania złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone
jedynie, jeśli po rozpatrzeniu podań złożonych w terminie Rada Rodziców dysponuje
jeszcze wolnymi środkami.
W podaniu należy zawrzeć:
a) imię, nazwisko, klasa ucznia;
b) wnioskowaną kwotę dofinansowania;
c) jaką część procentową całości wydatku stanowi wnioskowana kwota;
d) pisemne poparcie dla wniosku od wychowawcy klasy;
e) według uznania i stanu faktycznego - dodatkowe uzasadnienie wskazujące na
okoliczności i zasadność przyznania pomocy dziecku, pomocnych gdyby Rada
Rodziców z braku środków nie była w stanie przyznać pomocy dla wszystkich
złożonych podań.
Do podania należy dołączyć**:
a) PIT z poprzedni rok rozliczeniowy oraz oświadczenie o dochodzie na członka rodziny
za rok poprzedni*; zamiennie można złożyć pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna
o średnim dochodzie na członka rodziny za poprzedzające trzy miesiące
kalendarzowe*; w przypadku, gdy zajdzie konieczność odrzucenia części podań z
braku środków Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do preferowania podań
udokumentowanych PITem. * Średni dochód bez uwzględniania pieniędzy
otrzymanych w ramach programu 500+.
b) Pisemną zgodę rodzica na wgląd Prezydium Rady Rodziców do składanych
dokumentów i na umieszczenie ich w dokumentacji Rady Rodziców przechowywanej
w sekretariacie szkoły.
c) Pisemną zgodę na uzyskanie przez Radę Rodziców dodatkowej opinii wychowawcy
klasy, pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego w sprawie udziału ucznia w
dofinansowywanej wycieczce szkolnej, oraz w sprawie zasadności wniosku o
dofinansowanie.
** Dokumenty składamy w kserokopii po przeprowadzeniu kwalifikacji dokumenty będą do

zwrotu w sekretariacie szkolnym lub u przedstawiciela Prezydium Rady Rodziców
Rodzic/opiekun ubiegający się o dofinansowanie zostanie poinformowany o formie zwrotu
dokumentów.
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Przyznane może zostać maksymalnie do 80% kosztów, wnioskodawca musi wpłacić
minimum 20% wartości wycieczki.
Rada Rodziców może przyznać dopłatę w wysokości maksymalnie:
a) 80% wartości wycieczki w wypadku, gdy średnia dochodów na 1 osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 600 PLN netto;
b) 50% wartości wycieczki w wypadku gdy średnia dochodów na 1 osobę nie przekracza
800 PLN netto;
c) 30% w pozostałych przypadkach; d) w szczególnych sytuacjach i przy dostępnych
środkach pomoc może zostać zwiększona.
Jeżeli możliwe jest pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków decyzja
ostateczna może zostać podjęta na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców, po złożeniu
wniosku przez Skarbnika.
Jeżeli z powodu przekroczenia budżetu nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie
wszystkich możliwych wniosków, lub Prezydium z innych powodów nie podjęło decyzji o
pozytywnym rozpatrzeniu wszystkich wniosków, Prezydium zgłasza problem do
wiadomości Rady Rodziców, a ta przystępuje do negocjacji z rodzicami i we własnym
gronie; po negocjacjach, ale bez nadmiernej zwłoki, Prezydium zwołuje zebranie na
którym Skarbnik przedstawia projekt przyznania pomocy do Uchwały Rady Rodziców.
Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej pomocy podejmuje Rada Rodziców w drodze
Uchwały na tymże zebraniu, przy niemożności osiągnięcia decyzji w drodze Uchwały (brak
przegłosowanej uchwały głosami większości na zwołanym zebraniu) decyzję podejmuje
Prezydium w drodze głosowania wewnątrz Prezydium, a jeśli i to nie jest możliwe decyzję
ostateczną podejmuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Rodziców.
Negocjacje o których mowa w p.9 dotyczą możliwości zwiększania wkładu własnego
rodziców i zmniejszenia wnioskowanych kwot dofinansowania oraz pozyskiwanie innych
informacji pomocnych do podjęcia ostatecznej decyzji.

