REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ UCZNIOM
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI PRZEZ RADĘ RODZICÓW
1. O pomoc socjalną mogą się ubiegać uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni:
a) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza 800,00 zł,
b) w uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Formy pomocy socjalnej:
a) dofinansowanie do wyżywienia i zakwaterowania,
b) dofinansowanie do przejazdów,
c) zakup podręczników,
d) dodatkowa pomoc finansowa Rady Rodziców (określana indywidualnie w każdym przypadku).
3. Tryb składania wniosków o przyznanie pomocy socjalnej:
a) Pomoc socjalna jest przyznawana na wniosek:
I. rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
II. wychowawcy klasy, wychowawcy z internatu.
b) Ubiegający się o pomoc socjalną jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów
potwierdzających sytuację materialną ucznia:
I. wniosek wypełniony przez rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcę (wniosek do
pobrania w sekretariacie szkolnym lub ze strony Rady Rodziców) i zaopiniowany przez
wychowawcę klasy,
II. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców/opiekunów prawnych za ubiegły rok
kalendarzowy,
III. zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania rodziców/opiekunów prawnych
w urzędzie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,
IV. zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanej renty lub emerytury (ostatni odcinek renty lub
emerytury),

V. zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o formie i wysokości
otrzymywanej pomocy socjalnej,
VI. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
VII. oświadczenie rodziców/opiekunów, o tym że w danym roku kalendarzowym nie uzyskiwali
dochodów z innych źródeł.
c) Podania o przyznanie pomocy socjalnej należy składać do dnia 15 października danego roku szkolnego.
d) Wnioski o pomoc socjalną należy składać w sekretariacie szkolnym lub poprzez skrzynkę
mailową Rady Rodziców.
e) Wnioski zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
4. Zasady przyznawania pomocy socjalnej:
a) Wysokość pomocy socjalnej jest uzależniona od środków finansowych określonych w
Ramowym Planie Finansowym Rady Rodziców (patrz: Regulamin Rady Rodziców §1 pkt.
5) i dostępnych na dany rok szkolny,
b) W przypadku odmowy przyznania pomocy socjalnej Prezydium Rady rodziców nie jest
zobowiązane do podania przyczyn

odmowy,

c) Decyzje Prezydium RR o przyznanie pomocy socjalnej są ostateczne.
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