
Zasady i priorytety dotyczące dofinansowań 

 
 
Rada Rodziców realizuje dofinansowania według następujących zasad: 
 

 
1. Warunkiem podstawowym, który musi być spełniony, by mogły być realizowane dofinansowania, jest 

konieczność posiadania przez Radę Rodziców, zgromadzonej kwoty 25.000 złotych, stanowiącej sumę, 
będącą gwarancją zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej Rady. 
 

2. Dofinansowania są realizowane według listy priorytetów: 
 

a) zajęcia na basenie dla klas 1 – 3 PSSP, 
b) wycieczka klas drugich PGS do Rzymu, 
c) wycieczki klasowe, 
d) wyjazdy uczniów reprezentujących Szkołę na zewnątrz (ucznia musi zgłosić szkoła) 
e) studniówka, 
f) nagrody na zakończenie roku szkolnego, 
g) pomoce naukowe i pomoc Szkole, 
h) półkolonie. 

 
              Poza kolejnością, ustaloną powyższymi priorytetami, mogą być traktowane tylko i wyłącznie  
              wydatki nadzwyczajne, związane z działalnością Rady Rodziców, na które Rada wyrazi zgodę. 
 

3. Osoby korzystające  z dofinansowań muszą wykazać się pracą na rzecz Szkoły - może to być 
działalność niewymagająca nakładów finansowych, jak np. pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 
kiermaszu, udział w Biegu Szpota, czy w inny sposób, np. przyniesienie upieczonego ciasta. Obowiązek 
wykazania się, może być zrealizowany przez ucznia, jak i przez jego rodzica/opiekuna. 
 

4. O dofinansowanie można wnioskować, dla danego dziecka, jeden raz na 3 lata, chyba, że sytuacja 
finansowa Rady Rodziców pozwala na częstsze dofinansowania. 

 
Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej Szkoły, lub uzyskać w Sekretariacie Szkoły, musi 
być złożony w Sekretariacie Szkoły, na co najmniej 45 dni przed datą wydarzenia, którego ma dotyczyć 
dofinansowanie i musi zawierać: 
 
a) imię i nazwisko osoby wnioskującej, 
b) imię i nazwisko ucznia, którego dofinansowanie dotyczy, klasa, do której uczęszcza, 
c) nazwę wydarzenia, którego wnioskowane dofinansowanie dotyczy, 
d) wnioskowaną kwotę dofinansowania, 
e) krótkie uzasadnienie, 
f) opis dotychczasowej aktywności szkolnej (dot. pkt 3) i/lub deklarację formy aktywności w przyszłości, 
g) adres mailowy i nr telefonu rodzica/opiekuna ucznia, 
h) opinię wychowawcy. 

 
5. Powtórne dofinansowanie tego samego ucznia, w okresie 3 lat, jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek 

Trójki Klasowej, klasy, do której uczęszcza uczeń, zaopiniowany pozytywnie przez wychowawcę. 
 

6. Zajęcia na basenie są dofinansowywane tylko uczniom uczęszczającym do klas 1 – 3 PSSP. 
 

7. Rodzice, którzy wnioskują o dofinansowanie dla dziecka, muszą mieć uregulowane opłaty składki na 
komitet rodzicielski, za wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły. 
 

8. Dofinansowanie, poza absolutnie szczególnymi przypadkami, nie może wynosić 100 % kosztów 

uczestnictwa w wycieczce/wydarzeniu. 

 
 

 


