
Regulamin przyznawania  przez Radę Rodziców zasiłku socjalnego dla uczniów/ 
uczennic XIV LO im. S. Staszica w Warszawie.

1. Zasiłek socjalny jest przyznawany w formie jednorazowej pomocy finansowej ze środków Rady 
Rodziców na wniosek rodzica(ów)/opiekuna(ów)ucznia, pełnoletniego ucznia, wychowawcy lub 
pedagoga szkolnego. 

2. Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który przejściowo/niespodziewanie znalazł się w trudnej 
sytuacji materialnej lub rodzinnej ze względu na szczególne wydarzenie losowe.

3. Zasiłek socjalny może być przeznaczony na dofinansowanie kosztów dotyczących wyłącznie:
a) obowiązkowych wyjazdów warsztatowych/edukacyjnych organizowanych przez szkołę, 
b) nieobowiązkowych wyjazdów szkolnych organizowanych przez szkołę, mających bezpośredni 
wpływ i związek z osiągnięciem celów edukacyjnych przez ucznia 
c) studniówki (wyłącznie koszty uczestnictwa ucznia), nie dotyczy osób towarzyszących oraz 
stroju.
d) uczestnictwa w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę, 
e)  obiadów w stołówce szkolnej, o ile nie jest możliwe uzyskanie pomocy w tym zakresie z innych 
źródeł, 
f) innych kosztów, ale bezpośrednio związanych z osobą ucznia i sytuacją, w jakiej się znalazł.

4. Warunkiem przyznania zasiłku jest:
- spełnienie wymogów regulaminowych do przyznania zasiłku
- właściwie uzasadniony wniosek i zaopiniowany przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego lub 
w przypadku wniosku od wychowawcy tylko pedagoga szkolnego.
- odpowiednia frekwencja (brak godzin nieusprawiedliwionych)
- co najmniej dobra ocena z zachowania
- właściwy stosunek do obowiązków szkolnych z zachowaniem zasad kultury osobistej oraz 
współżycia społecznego
- zaangażowanie ucznia w życie szkoły, w tym współpracę rodzica/opiekuna z Radą Rodziców.

5. Pozytywnie zaopiniowany wniosek jest zatwierdzany przez Prezydium Rady Rodziców    w sposób 
określony w § 13 Regulaminu. Decyzja Rady Rodziców w sprawie wniosku o zasiłek socjalny 
przekazywana jest na piśmie, także email, do pedagoga szkolnego, ten przekazuje informacje 
wnioskodawcy.  

6. Wysokość przyznanego przez Radę Rodziców zasiłku zależy od spełnienia regulaminowych 
warunków przez wnioskodawcę oraz posiadanych przez Radę Rodziców środków, a także innych 
czynników, w tym: ilości wniosków w danym roku szkolnym.

7. Zasiłek socjalny jest przekazany wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu, lub bezpośrednio do 
organizatora danego wydarzenia. Przekazanie zasiłku bezpośrednio na konto wnioskodawcy jest 
możliwe wyjątkowo i wyłącznie w przypadku wyczerpania powyższych możliwości.    

8. Dokumentem potwierdzającym właściwą realizację przyznanego zasiłku jest odpowiednio do 
kolejnych podpunktów pkt. 3:
a) Faktura wystawiona na szkołę jako organizatora 
b) Faktura wystawiona na szkołę jako organizatora
c) Potwierdzenie wpłaty od organizatora
d) Potwierdzenie uczestnictwa przez opiekuna konkursu/olimpiady.
e) Potwierdzenie wpłaty od ajenta.
f) Faktura lub paragon

9. Rada Rodziców jest upoważniona do sprawdzenia realizacji przyznanego zasiłku zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Jeśli uczeń nie wykorzystał przyznanego zasiłku zgodnie ze złożonym wnioskiem,
obowiązany jest zwrócić go w pełnej kwocie na konto Rady Rodziców z adnotacją „zwrot zasiłku 
socjalnego dla ucznia/uczennicy…kl. „ w terminie 14 dni od niezrealizowanego wydarzenia.

10. Ostateczna interpretacja ustaleń regulaminu należy do Rady Rodziców w XIV LO im. S. Staszica w
Warszawie.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2022r.


