
Regulamin  udzielania pomocy socjalnej

w Szkole Podstawowej nr 2  i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

1. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum  nr 2 Przymierza Rodzin , zgodnie ze swoją misją, moŜe

udzielić pomocy finansowej rodzinom wielodzietnym lub rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,

w zaleŜności od własnych moŜliwości finansowych. 

2. Pomoc  finansowa jest udzielana wyłącznie poprzez obniŜenie  wysokości miesięcznego czesnego

do 20 lub – w uzasadnionych przypadkach – więcej %.

3. Pisemny, umotywowany wniosek o obniŜenie czesnego na jeden semestr Rodzice ucznia składają

do Dyrektora Szkoły Podstawowej (Gimnazjum) do końca sierpnia (na 1. semestr) roku

szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym ma obowiązywać obniŜka lub do końca

stycznia (na 2.semestr). Do wniosku nale  Ŝ  y do  łą  czy  ć   o  ś  wiadczenie o dochodach za ostatnie 3  

miesi  ą  ce i wyliczenie dochodu na jedn  ą   osob  ę   w rodzinie.   

4. W wyjątkowych sytuacjach wniosek moŜna złoŜyć  w innym terminie.

5. Komisja Stypendialna składa się z dyrektora i wicedyrektorów szkół oraz z przedstawicieli Rady

szkoły (rodziców), wybranych na zebraniu Rady szkoły. Komisja Stypendialna działa w

porozumieniu z główną księgową szkoły oraz przedstawicielem organu prowadzącego szkołę. 

6.  Komisja moŜe poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, a następnie, po zapoznaniu się

z wszystkimi dostarczonymi dokumentami i w zaleŜności od posiadanych środków, podejmie

decyzję  o objęciu ucznia programem pomocy socjalnej (obniŜce czesnego).

7. Uczeń, którego rodzice ubiegają się o obniŜkę czesnego, powinien mieć co najmniej dobrą ocenę z

zachowania.

8. W przypadku nieodpowiedniego lub nagannego zachowania ucznia, korzystającego z finansowej

pomocy szkoły, Komisja Stypendialna moŜe podjąć decyzję o zawieszeniu obniŜki czesnego od

miesiąca, następującego po podjęciu tej decyzji.

9.  Warunkiem korzystania z obniŜki  stypendium , w przypadku osób zalegających z płatnościami

wobec szkoły, jest uregulowanie zaległości lub podpisanie z dyrektorem szkoły umowy

dotyczącej trybu ich spłacenia.

10. W przypadku nieregularnych wpłat pozostałej po przyznaniu stypendium kwoty czesnego,

stypendium zostaje zawieszone do dnia spłaty zaległości.

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1czerwca 2012 r.


