Regulamin dofinansowania wyjazdow uczniow
Szkoly Podstawowej Nr 46 im. Stefana Starzynskiego w Warszawie

w ramach Rodzicielskiego Funduszu Wycieczkowego

1

Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy, zwany dalej Fundu
Rodzicow. Jego celem jest wsparcie mateiialne uczniow
doplaty do w-yjazdow, wycieczek i zajqc edukacyjnych orga

Raoy

przez
Nr 46

im. Stefana Starzyhskiego w Warszawle.

2.

Srodki finansowe na zecz Funduszu poz
przerazywanych na rzecz Rady Rodzicow,
(prelirninarzem wydatkow) oraz przekazania
niz skladki 2rodel

3

poprzez

w

dkow ze sktadek

i corocznie

hwalq bud2etowq
odzicow z innych

zyskanych

Rada powoluje spo6rod swoich czlonkow Komisjg ds. Funduszu (dalej ',Komisja,,)
w skladzie:

przew'odniczEcego i dwoch czlonkow.

4.
5.

Pozys;kane srodki ulokowane sq na koncie bankowym Rady Rodzicow

Rodzicielski Fundusz wycieczkowy udziela dofinansowanra do:

a) wycieczek szkolnych,

b)wyjazdow do kina, teatrow, muzeow, na wystawy itp.,
c) zajge edukilcyjnych, warsztatow naukowych prowadzonych odplatnie w ramach godzin
lekcyjnych w tym
m in. "Mlodzi Odkrywcy",

d) "Zielonych {lzkot"

6

Warurrkiem uzyskania dofinansowania jest spelnienie lqcznie wszystkich kryteri6w:

a) trudna sytuacja materialna ucznia,

b) pozytywna opinia wychowawcy klasy na temat ucznia, zatwierdzon
ZastgpcA

7

a

przez Dyrektora Szkoly lub jego

Tryb przyznawania dofinansowania:

a) opiekun

prelwny lub nauczyciel ucznia sklada wychowawcy wniosek o dofinansowanie (zal.

b)

zalqcznikienn do wniosku o dofinansowanie jest umowa o ile zostala zawarla,

c)

wniosek opiniuje wychowawca ucznia oraz zatwierdza Dyrektor Szkoly lub jego Zastqpca,

d) po zatwierrlzeniu wniosku Dyrektor Szkoly lub jego Zastqpca
Komisji,

przekazuje

go do

j),

przewodniczEcego

e) Komisja rozpatruje wniosek nie pozniej niz w ciqgu 7 dni od dnia jego przekazania,

f)

decyzjq

o

rozpatrzeniu wniosku Przewodniczqcy Komisji niezwlocznie przekazuje wnioskodawcy oraz

wychowawcy ucznia.

8.

WysokoScdofinansowania:

a)jeden uczen w ciqgu roku szkolnego moze otrzymac dofinansowanie nieprzekraczajqcelqcznie 300,00 zl
b) przyznane przez Komisjg dofinansowanie moze stanowie 5Oo kosztow wycieczki

c) w uzasadnionych przypadkach Komisja mo2e zmienic poziom procentowy, o ktorym
mowa powy zeJ oraz

wysokoSc kwoly dofinansowan ia.

9 Komisja podejmuje decyzjq o przyznaniu dofinansowania w grosowaniu jawnym
wiqkszosciq glosow.
10'
e uzasadnio
decyzla o przyznaniu dofinansowanra moz zostac
$"gr'
Przewodnicz
Rodzicow ia'wiea)qio nalmnief o*o.n cztonkow
p zydium
w innych niz
qcy Rady Rodzicow.
11' omisja niezwlocznie- po podjgciu decylr o przyznaniu
dofinansowania informuje o nie.1
rzewodniczqcq Rady Rodzicow.
12. Warunki wyplaty dofinansowania:

a) dofinansowanie st przekazywane bezposrednio organizatorowi
wyjazdu lub wychowawcy klasy, a
jedynie w szczeg6ln h przypadkach
moze zostac przeka)anewnioskodawcy, o czym decyduje
Komisja.

b) niewykorzystan srodki podlegajq zwrotowi w terminie
dw6ch tygodni od
dofinansowania, re nie p6zniej
niz dd ko.ca roKu szkorneoo.

zakonczenia przedmiotu

13. Postanowienia koncowe.
a) na kazdym posiedzeniu Rady Rodzicow Komisja przedktada
sprawozdanie, ktore zawierainformacie o:
-zlozonych wnioskach o dofinansowanie,
-ptzy znanych

i przekazan ych Srodkow,

-stopnia wykorzystania budzetu Rodzicielskiego
Funduszu wycieczrowego
b) Regulamin wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia.

Zalqcznik nr

1

Wnioskodawca:
(imiQ i nazwisko)

(numer

telefonu)

(adres email)

Warszawa, dnia

Wniosek o dofinansowante

zwracam siQ z uprzejmq prosbq o dofinansowanie
ucznia
klasa ............., celem (udzialu w _ rodzaj wydarzenia)

Qmiq

i

nazwisko)

..

Calkowity koszt udzialu ucznia w ww wydarzeniu
wynosl
Proszg o dofinansowanie w wysokoSci ...... yo w

w

roku

szkolnym

Wycieczkowego.

Prosbq
faktyczny)..

kwocle
nie/korzystalem* z dofinansowania z

motywujg (w

paru

............ zl.

Rodzicielskiego Funduszu

zdaniach proszQ opisac

stan

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Opinia Wychowawcy klasy na temat ucznia:

Data i czytelny podpis Wychowawcy

Zatwierdzenie wniosxu

Data i podpis Dyrektora lub jego Zastqpcy

" ntopotrzebne skreslic

