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SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  58 

im. Melchiora Waokowicza 

ul. Młynarska 42/46 

91 – 838 Łódź 

tel./fax. 42 655 – 34 – 50, e – mail: sp58- lodz@wp.pl 

 

 

 

REGULAMIN 

prac komisji do spraw pomocy socjalnej dla uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 58 im. M. Waokowicza w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2006 r.,  
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r.,  
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324). 
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I. Przepisy wstępne: 

1. KOMISJA DO SPRAW POMOCY SOCJALNEJ DLA UCZNIÓW zbiera się w miarę 

potrzeb w celu rozpatrzenia wniosków rodziców, którzy zwracają się w nich z 

prośbą o pomoc socjalną. 

2. Komisja rozpatruje wnioski rodziców dotyczące: 

1) przyznania dofinansowania do kolonii letnich; 

2) przyznania dofinansowania do podręczników. 

3. Skład Komisji powoływany jest przez Dyrektora Szkoły na początku roku 

szkolnego. 

 

II. Zasady przyznawania pomocy socjalnej: 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

socjalnej, materialnej lub rodzinnej mogą złożyd do Dyrektora szkoły wniosek 

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego lub wniosek o 

dofinansowanie do podręczników  dla ucznia. 

2. Zasady przyznawania dofinansowania do podręczników  są określone w 

odrębnych przepisach. 

3. Rodzice składają wnioski o przyznanie kolonii socjalnych – załącznik nr 1 w 

sekretariacie szkoły lub u pedagoga do dnia 31 maja. 

4. We wniosku rodzice/ prawni opiekunowie opisują swoją sytuację materialną i 

domową oraz motywują zasadnośd złożenia wniosku. Podają również inne 

informacje mogące mied wpływ na decyzję Komisji. 

5. Wnioski o przyznanie kolonii socjalnych rozpatrywane są po wpłynięciu do 

szkoły wszystkich ofert kolonii socjalnych organizowanych przez Miasto Łódź, 

PCK i inne organizacje oraz instytucje. 

6. Komisja kwalifikuje uczniów do przyznania dofinansowania do kolonii  po 

przeanalizowaniu wniosków i opinii pedagoga uzyskanej na podstawie 

posiadanych dokumentów, wywiadu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

uczniem i wychowawcą. 

7. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów informowani są przez pedagoga 

pisemnie, ustnie lub telefonicznie o decyzji Komisji. 

8. W przypadku dużej ilości złożonych podao (przekraczających ilośd ofert) 

dofinansowanie w pierwszej kolejności otrzymają uczniowie:   

1) z rodzin wielodzietnych  o niskim statusie materialnym;  

2) z rodzin zastępczych;  

3) z rodzin dysfunkcyjnych;  

4) z rodzin niepełnych;  

5) z rodzin, w których obydwoje rodzice nie pracują;  

6) z rodzin objętych programem przeciwdziałania przemocy;  

7) z rodzin, w których dochód netto na jednego członka rodziny nie 

przekracza minimum socjalnego ( określanego w odrębnych przepisach);  
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8) z rodzin  znajdujących  się aktualnie w trudnej sytuacji losowej. 

 

9. Szkoła w miarę posiadanych możliwości, udziela uczniom i rodzinom uczniów 

pomocy rzeczowej w formie: 

1) wyprawki szkolnej; 

2) paczek okolicznościowych; 

3) paczek żywnościowych; 

4) odzieży. 

 

10. Do pomocy, o której mowa w ust. 9 zgłaszani są uczniowie przez pedagoga 

według kryteriów zawartych w ust.8, pkt 1 – 8. 

11. Regulamin wchodzi w życie uchwałą nr 5/ 2012/ 2013  Rady Pedagogicznej  Szkoły 

Podstawowej nr 58 w Łodzi z dnia 31 stycznia 2013 roku. 

12.  Traci moc uchwała nr 2/ 2007/ 2008 rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 58 

w Łodzi z dnia 7 września 2007 roku/ 
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Załącznik nr 1 

                      Łódź dn. ............................... 
      .......................................................................... 

    ( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 Dyrektor 
        Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego 

Proszę o przyznanie dla mojego dziecka  .......................................................... …………………………………. 

ucznia/ uczennicy* klasy........................ 

skierowania na kolonijny wypoczynek letni z dofinansowaniem w roku szkolnym ............... /............... 

Prośbę swoją motywuję: 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że średni dochód na 1 członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy wynosi:  

................................................. 

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Zostałem zapoznany z regulaminem dofinansowania wypoczynku letniego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Łodzi 

                                                                                                                              ................................................... 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

Decyzja Komisji: 

Komisja szkolna w składzie: 

1. Dyrektor Szkoły:  
2. Pedagog: 
3. Nauczyciel: 
4. Nauczyciel: 
na posiedzeniu w dniu................................pozytywnie opiniuje wniosek / negatywnie opiniuje wniosek 

uczniowi /uczennicy*  ................................................................................ 

        Podpisy Komisji: 

        1............................................. 

        2............................................. 

        3............................................. 

Łódź, dnia....................................                                  4............................................. 

* Niepotrzebne skreślid 


