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REGULAMIN	PRZYZNAWANIA	ZAPOMÓG	CELOWYCH,	DOFINANSOWANIA	WYCIECZEK	SZKOLNYCH	

oraz	STUDNIÓWKI	/	BALU	GIMNAZJALNEGO		
PRZEZ	RADĘ	RODZICÓW	ZS	nr	53	W	WARSZAWIE	

w	roku	szkolnym	2016-2017	
	
	
§1	

WSTĘP	
1. Zawsze,	 gdy	 niniejszym	 dokumencie	 użyte	 jest	 słowo	 REGULAMIN	 oznacza	 ono	 REGULAMIN	

PRZYZNAWANIA	 ZAPOMÓG	 CELOWYCH,	 DOFINANSOWANIA	 WYCIECZEK	 SZKOLNYCH	 oraz	
STUDNIÓWKI	/	BALU	GIMNAZJALNEGO	RZEZ	RADĘ	RODZICÓW	ZS	NR	53	W	WARSZAWIE	w	roku	
szkolnym	2016-2017	

§2	
DEFINICJE	

1. Zawsze,	 gdy	 w	 REGULAMINIE	 jest	 mowa	 o	 ZAPOMODZE	 CELOWEJ	 dotyczy	 to	 jednorazowego	
wsparcia	finansowego	przyznawanego	uczniowi	ZS	nr	53	w	Warszawie	na	cel	wskazany	w	podaniu.	

2. Zawsze,	gdy	w	REGULAMINIE	 jest	mowa	o	DOFINANSOWANIU	WYCIECZKI	SZKOLNEJ	dotyczy	to	
jednorazowego	wsparcia	finansowego	przyznawanego	uczniowi	ZS	nr	53	w	Warszawie	na	udział	w	
wycieczce	szkolnej	dedykowanej	wszystkim	uczniom	danego	oddziału,	istotnej	z	punktu	widzenia	
realizacji	 podstawy	 programowej,	 integracji	 społeczności	 klasowej	 lub	 indywidualnych	 celów,	
projektów	ucznia.	

3. Zawsze,	gdy	w	REGULAMINIE	jest	mowa	o	DONINANSOWANIU	WYJAZDU	UCZNIA	NA	WYMIANĘ	
ZAGRANICZNĄ	dotyczy	to	 jednorazowego	wsparcia	finansowego	przyznawanego	uczniowi	ZS	nr	
53	 w	 Warszawie	 na	 udział	 w	 programie	 wymiany	 uczniów	 z	 partnerską	 szkołą	 za	 granicą,	
realizowanym	 w	 ramach	 programu	 nauczania	 dwujęzycznego	 –	 wsparcie	 finansowe	 obejmuje	
koszty	wyjazdu	ucznia	oraz	ewentualne	koszty	goszczenia	korespondenta.	

4. Zawsze,	 gdy	 w	 REGULAMINIE	 jest	 mowa	 o	 DOFINANSOWANIU	 STUDNIÓWKI	 lub	 BALU	
GIMNAZJALNEGO	dotyczy	to	jednorazowego	wsparcia	finansowego	przyznawanego	uczniowi	ZS	
nr	53	w	Warszawie	na	udział	we	wskazanej	imprezie.	

5. Zawsze,	gdy	w	REGULAMINIE	 jest	mowa	o	WSPARCIU	FINANSOWYM	dotyczy	wszystkich	celów	
szczegółowych	wymienionych	w	niniejszym	paragrafie	w	pkt	od	1	do	4.	

	
§3	

ZASADY	UBIEGANIA	SIĘ	O	WSPARCIE	FINANSOWE		
1. O	przyznanie	WSPARCIA	FINANSOWEGO	może	ubiegać	 się	każdy	uczeń	ZS	nr	53	w	Warszawie,	

który	znajduje	się	w	trudnej	sytuacji	materialnej.	
2. Podstawą	 do	 otrzymania	 dofinansowania	 jest	 zaopiniowane	 podanie,	 skierowane	 do	 Rady	

Rodziców	 ZS	 nr	 53	 w	Warszawie,	 podpisane	 przez	 rodziców/opiekunów	 prawnych	 ucznia	 lub	
samego	ucznia	w	przypadku	osób	pełnoletnich,	 zawierające	oczekiwaną	kwotę	dofinansowania	
oraz	informację	na	temat	całkowitego	kosztu	CELU	spełniającego	kryteria	opisane	w	§2,	pkt	od	1	
do	4	niniejszego	regulaminu.	

3. Podanie	POPIERA	lub	NIE	Wychowawca	klasy,	z	której	pochodzi	uczeń	ubiegający	się	o	WSPARCIE	
FINANSOWE	oraz	Pedagog	szkolny.	

4. W	 szczególnych	 wypadkach	 (rodziny	 patologiczne,	 rodzice	 przebywający	 za	 granicą	 lub	 inne	
uzasadnione)	w	imieniu	ucznia	z	podaniem	do	Rady	Rodziców	może	wystąpić	Wychowawca	klasy	
lub	Pedagog	szkolny.	
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§4	
ZASADY	PRZYZNAWANIA	WSPARCIA	FINANSOWEGO	

1. ZAPOMOGI	CELOWE	
a. Rada	Rodziców	przyznaje	 ZAPOMOGĘ	CELOWĄ	w	wysokości	 od	 40%	do	 100%	wartości	

wskazanego	celu,	jednak	nie	więcej	niż	400	PLN	na	cel	wskazany	w	podaniu.	
b. Celem	ZAPOMOGI	CELOWEJ	może	być:		

i. Zakup	podręczników	lub	pomocy	naukowych	
ii. Dofinansowanie	obiadów	szkolnych	
iii. Opłacenie	przystąpienia	ucznia	do	egzaminu	DELF	
iv. Opłacenie	uczestnictwa	ucznia	w	wydarzeniach	kulturalnych	(kino,	teatr,	wystawy	i	

inne	 istotne	 z	 punktu	 widzenia	 realizacji	 podstawy	 programowej	 lub	 programu	
wychowawczego	obowiązującego	w	ZS	nr	53	w	Warszawie)	

v. Wsparcie	finansowe	w	sytuacji	losowej	
vi. Inne,	uzasadnione	 i	 poparte	przez	Wychowawcę	klasy	ucznia	ubiegającego	 się	o	

ZAPOMOGĘ	CELOWĄ	oraz	Pedagoga	szkolnego	
2. DOFINANSOWANIE	WYCIECZKI	SZKOLNEJ	

a. Rada	Rodziców	przyznaje	DOFINANSOWANIE	WYCIECZKI	SZKOLNEJ	w	wysokości	od	40%	do	
60%	łącznego	kosztu	wycieczki,	jednak	nie	więcej	niż	400	PLN	

b. W	 szczególnych	 wypadkach,	 na	 podstawie	 opinii	 Wychowawcy	 klasy	 oraz	 Pedagoga	
szkolnego	 Rada	 Rodziców	 może	 przyznać	 DOFINANSOWANIE	 WYCIECZKI	 SZKOLNEJ	 w	
wysokości	do	600	PLN	

c. Wyjazdy	zagraniczne	uczniów	realizowane	w	ramach	wymian,	reguluje	pkt	3	niniejszego	
paragrafu.		

3. DOFINANSOWANIE	 WYJAZDU	 UCZNIA	 NA	 WYMIANĘ	 ZAGRANICZNĄ	 –	 dotyczy	 wymian	
realizowanych	w	ramach	programu	nauczania	dwujęzycznego	

a. Rada	 Rodziców	 przyznaje	 DOFINANSOWANIE	 WYJAZDU	 UCZNIA	 NA	 WYMIANĘ	
ZAGRANICZNĄ	w	wysokości	do	50%	łącznego	kosztu	wyjazdu,	jednak	nie	więcej	niż	800	PLN	

b. Podanie	 o	 DOFINANSOWANIE	 WYJAZDU	 UCZNIA	 NA	 WYMIANĘ	 ZAGRANICZNĄ	 oprócz	
poparcia	Wychowawcy	klasy,	z	której	pochodzi	uczeń	ubiegający	się	o	dofinansowanie	oraz	
Pedagoga	szkolnego,	musi	być	poparte	rekomendacją	nauczycieli	romanistów	–	uczących	
ucznia	w	danym	roku	szkolnym.	

c. W	szczególnych	wypadkach,	na	podstawie	opinii	Wychowawcy	oraz	Pedagoga	szkolnego,	
Rada	 Rodziców	 może	 przyznać	 DOFINANSOWANIE	 WYJAZDU	 UCZNIA	 NA	 WYMIANĘ	
ZAGRANICZNĄ	 w	 wysokości	 do	 60%	 kosztu	 tego	 wyjazdu,	 oraz	 ewentualnych	 kosztów	
pobytu	 korespondenta	 –	 przedmiotowe	 dofinansowanie	 nie	 może	 jednak	 przekroczyć	
kwoty	1200	PLN	

4. DOFINANSOWANIE	UDZIAŁU	W	STUDNIÓWCE	lub	BALU	GIMNAZJALNYM	
a. Rada	Rodziców	przyznaje	DOFINANSOWANIE	UDZIAŁU	W	STUDNIÓWCE	w	wysokości	do	

200	PLN,	a	DOFINANSOWANIE	UDZIAŁU	W	BALU	GIMNAZJALNYM	w	wysokości	do	100	PLN,	
uczniowi,	który	spełni	warunki	opisane	w	paragrafie	3	niniejszego	REGULAMINU	

b. Uczeń	 nie	może	 ubiegać	 się	 o	 DOFINANSOWANIE	 UDZIAŁU	W	 STUDNIÓWCE	 lub	 BALU	
GIMNAZJALNYM	dla	osoby	towarzyszącej.	

	
§5	

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	
1. Niniejszy	REGULAMIN	przyjmowany	 jest	zwykłą	większością	głosów	zgodnie	z	§8	REGULAMINU	

RADY	RODZICÓW	ZESPOŁU	SZKÓŁ	NR	53	W	WARSZAWIE	i	obowiązuje	w	danym	roku	szkolnym	
2. Po	przyjęciu	niniejszego	REGULAMINU,	wnioski	uczniów	o	WSPARCIE	FINANSOWE	nie	wymagają	

odrębnego	głosowania	ani	przez	Radę	Rodziców,	ani	przez	Prezydium	Rady	Rodziców.	Wymagają	
jednak	pisemnego	lub	mailowego	zatwierdzenia	przez	jednego	członka	Prezydium	Rady	Rodziców.	



	 3	

3. Wszystkie	 zaakceptowane	wnioski	 o	WSPARCIE	 FINANSOWE	muszą	 być	 zgłoszone	 Skarbnikowi	
Rady	Rodziców,	który	zgodnie	z	pkt	7,	Paragraf	5,	dział	III	REGULAMINU	RADY	RODZICÓW	ZESPOŁU	
SZKÓŁ	NR	53	W	WARSZAWIE	odpowiada	 za	prawidłową	gospodarkę	 funduszem	gromadzonym	
przez	Radę.	

4. Przyznane	WSPARCIE	FINANSOWE,	jest	wypłacane	przez	Księgową	Rady	Rodziców	niezwłocznie,	
ale	nie	później	niż	w	ciągu	7	dni	od	zatwierdzenia	przez	jednego	członka	Prezydium	Rady	Rodziców,	
gotówką	 lub	 przelewem	 na	 konto	 wskazane	 przez	 rodziców/opiekunów	 prawnych	 ucznia	 lub	
samego	ucznia,	gdy	ten	jest	osobą	pełnoletnią.	

	


