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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2019/20 Rady Rodziców
 IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

z dnia 08.09.2020 r. 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom 
przez Radę Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w 

Warszawie

Rada Rodziców działając na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
Oświatowe (Dz.U. 2019 nr 1148 wraz z późn. zm.) i w ramach określonych przez Regulamin Rady 
Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie (dalej RR) 
postanawia:

§1.
1. Rada Rodziców może udzielić uczniom IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej w 

Warszawie pomocy materialnej do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w 
Preliminarzu Wydatków RR na dany rok szkolny.

2. Udzielenie pomocy w wysokości przekraczającej poziom określony w Preliminarzu Wydatków 
możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze uchwały Prezydium 
Rady Rodziców.

Złożenie wniosku

§2.
1. Prawo do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej przysługuje: 

a. Uczniowi pełnoletniemu, we własnym imieniu,

b. rodzicowi lub przedstawicielowi ustawowemu ucznia,  

2. Oprócz wnioskodawcy, zasadność udzielenia pomocy potwierdza czytelnym podpisem jedna 
z niżej wymienionych osób:

a. wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,

b. pedagog szkolny, 

c. dyrektor szkoły,

d. przedstawiciel Rady Rodziców z klasy, do której uczęszcza uczeń.

3. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej składać należy na formularzu stanowiącym 
Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W związku z wymogiem ochrony danych osobowych wniosek o udzielenie pomocy materialnej 
nie powinien zawierać:

a. danych wrażliwych, w tym: daty urodzenia, nr pesel, adresu zamieszkania, szczegółowych 
danych finansowych lub dotyczących zdrowia,  

b. żadnych dodatkowych dokumentów.
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Ocena wniosku

§3.
1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej składa się w sekretariacie szkoły, gdzie podlegają 

ocenie formalnej przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady Rodziców.

2. W przypadku wniosków o wartości do 1000 zł prawo do podjęcia decyzji o przyznaniu i 
wysokości pomocy materialnej przysługuje:

a. Przewodniczącemu Rady Rodziców, lub

b. Skarbnikowi Rady Rodziców,

3. W przypadku wniosków o wartości wyższej niż 1000 zł decyzja osoby wskazanej w ustępie 2 
wymaga dodatkowo akceptacji innego członka Prezydium Rady Rodziców. 

4. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji dotyczącej oceny wniosku. W takim 
przypadku ostateczną decyzję podejmuje Prezydium Rady Rodziców w drodze uchwały. 

Informacja i komunikacja

§4.

1. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia złożonych wniosków przekazywana jest na najbliższym 
zebraniu Rady Rodziców przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub osobę przez niego 
wskazaną. 

2. Dokumentacja dotycząca procesu oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej 
przechowywana jest w IX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie i podlega corocznej 
kontroli Komisji Rewizyjnej.

§5.
Niniejszy regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały. 


