
Piaseczno, 2011.03.16 

Zał�cznik do Regulaminu Rady Rodziców  
Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26  

z dnia 16 marca 2011 roku  

w sprawie szczegółowych zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców pochodz�cych  
ze zgromadzonych �rodków. 

__________________________________________________ 

§ 1. 
1. Zgodnie z zasadami gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców zawartymi w Rozdziale VIII 

Regulaminu, ze zgromadzonych �rodków Rada Rodziców mo�e wydatkowa� na: 

1) pomoc materialn� dla młodzie�y z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania podr�czników; 
2) pomoc materialn� w szczególnych sytuacjach losowych; 
3) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym; 
4) dofinansowanie niektórych zaj�� pozalekcyjnych i kół zainteresowa�; 
5) nagrody rzeczowe dla wyró�niaj�cych si� uczniów i zespołów; 
6) zakup ksi��ek, �rodków dydaktycznych i sprz�tu technicznego; 
7) dofinansowanie kosztów udziału w olimpiadach, konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych; 
8) inne wydatki dotycz�ce działalno�ci Rady Rodziców. 

§ 2. 
Dofinansowanie ze �rodków Rady Rodziców odbywa si� na podstawie zło�onego wniosku rodziców 
(opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorz�du Uczniowskiego 
oraz zespołów zadaniowych maj�cych charakter opiniuj�co-doradczy. 

§ 3. 
W przypadku wniosku, o którym mowa w § 2 składanego przez rodziców (opiekunów) lub pełnoletniego 
ucznia, dokument powinien by� zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły lub Pedagoga szkolnego  
i wychowawc� klasy. 

§ 4. 
1. Wnioski o dofinansowanie powinny wpłyn�� do Prezydium Rady Rodziców w terminie umo�liwiaj�cym 
podj�cie decyzji, czyli przed planowanym zdarzeniem lub terminem. 
2. Wyj�tkowo w uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady Rodziców mo�e odst�pi� od zasady 
wymienionej w ust. 1 i podj�� decyzj� zwi�zan� z refundacj� kosztów. 

§ 5. 
Rada Rodziców mo�e dofinansowa� tylko tych uczniów, za których została opłacona składka na Rad�
Rodziców za dany rok szkolny lub rodzice zostali zwolnieni z jej wnoszenia. 

§ 6. 
1. Wniosek o pomoc materialn� wymienion� w § 1 ust. 1 powinien zawiera�: 

1) imi� i nazwisko ucznia oraz klasa; 
2) cel dofinansowania; 
3) uzasadnienie potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 7. 
1.Wniosek o pomoc wymienion� w § 1 ust. 2-6 powinien zawiera�: 

1) imi� i nazwisko ucznia/uczniów oraz klasa/klasy; 
2) termin; 
3) cel dofinansowania; 
4) planowana liczba uczestników, w tym opiekunów; 
5) kosztorys. 



§ 8.  
Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany b�dzie przez Prezydium Rady Rodziców bez zb�dnej zwłoki. 

§ 9. 
Rozliczenie dofinansowania przez ksi�gowo�� odbywa si� na podstawie pozytywnej decyzji Prezydium 
Rady Rodziców oraz zał�czonych faktur, rachunków i innych dowodów wynikaj�cych z ogólnie 
obowi�zuj�cych przepisów w sprawie prowadzenia rachunkowo�ci. 

§ 10. 
1. Rada Rodziców mo�e odmówi� dofinansowania ze wzgl�du na: 

1) brak �rodków na rachunkach Rady Rodziców; 
2) bł�dnie zło�onego wniosku; 
3) wpłyni�cia wniosku po terminie zdarzenia, za wyj�tkiem wniosku dot. refundacji kosztów; 
4) nieobecno�� ucznia w szkole powy�ej 14 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych; 
5) stwierdzenie u�ywania przez ucznia wyrobów tytoniowych i/lub alkoholowych na terenie szkoły. 


