Regulamin udzielania pomocy społecznej w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza
Rodzin z Funduszu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w ramach dedykowanego
Subfunduszu.
I.

Postanowienia ogólne

1.

W uzupełnieniu do wsparcia udzielanego z działającego w Szkole Funduszu
Stypendialnego

może

być

udzielone

wsparcie

ze

środków

zgromadzonych

w dedykowanym dla potrzeb Szkoły Subfunduszu, utworzonym w ramach Funduszu
Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Subfundusz ten zwany jest
dalej „Funduszem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki” lub „Funduszem ks. Jerzego”.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem Subfunduszu, o którym mowa w pkt. 3
Regulaminu udzielania pomocy społecznej w Stowarzyszeniu Przymierza Rodzin oraz
Funduszu Przymierza Rodzin (zwanego dalej „Regulaminem Funduszu Pomocy
Społecznej”).
2.

Celem Funduszu ks. Jerzego jest objęcie pomocą społeczną rodzin ze społeczności
szkolnej, których trudna sytuacja finansowa nie ma charakteru przejściowego lub w
nagłych przypadkach losowych. W szczególności, celem przyznania wsparcia z
Funduszu ks. Jerzego ma być zapobieżenie odchodzeniu takich rodzin ze szkoły.

3.

Przyznanie pomocy społecznej może nastąpić w formie pokrycia części czesnego lub
innych kosztów związanych z edukacją dziecka (koszty wycieczek, podręczniki itp.),
dalej zwanych łącznie „Kosztami”.

4.

W uzupełnieniu do pkt. 5 i 6 Regulaminu Funduszu Pomocy Społecznej, Fundusz
ks. Jerzego zasilany jest w szczególności poprzez:
a. wpłaty

rodziców

uczniów

i

absolwentów

uzyskiwane

dzięki

działaniom

fundraisingowym prowadzonym przez społeczność szkolną,
b. darowizny od osób prawnych i fizycznych, w tym poprzez deklaracje stałych wpłat,
c. inne formy pozyskiwania środków, w tym tzw. click&donate, zbiórki, aukcje lub
loterie prowadzone w uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły, a w przypadku działań
wykraczających poza ramy Szkoły, także ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin.
II.

Pomoc społeczna z Funduszu ks. Jerzego

1.

Pomoc z Funduszu ks. Jerzego przyznawana jest do wysokości środków w nim
zgromadzonych.
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2.

Pomoc z Funduszu ks. Jerzego przyznawana jest uczniom, których rodzice bądź
opiekunowie znaleźli się w trwałej, trudnej sytuacji finansowej, z powodów
niezależnych od siebie, np. z powodu choroby w rodzinie, utraty pracy lub innych i nie
mogą dalej finansować kosztów nauki swoich dzieci w szkole.

3.

Z zastrzeżeniem pkt. 10 pomoc społeczna z Funduszu ks. Jerzego przyznawana jest co
do zasady na okres jednego semestru, to znaczy na okres od września do stycznia
włącznie (semestr zimowy) lub od lutego do czerwca włącznie (semestr letni, przy
czym jeżeli w przypadku danego ucznia umowa o naukę szkolną obejmuje płatność
czesnego w cyklu 12 miesięcznym, semestr letni kończy się z końcem sierpnia).
W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana na okres jednego roku
szkolnego lub dłuższy.

4.

Pomoc dla jednego dziecka może być udzielona do wysokości 90% Kosztów.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach łączna wartość udzielonego wsparcia
może wynieść do 100% Kosztów.

5.

Przyznana pomoc jest cofnięta, ze skutkiem począwszy od początku miesiąca
kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu podjęcia decyzji o jej
cofnięciu, w przypadku nieregulowania pozostałej kwoty czesnego w terminach
przewidzianych umową o naukę szkolną, ustąpienia przyczyn, dla których została
przyznana lub nieprzestrzegania postanowień porozumienia o udzieleniu pomocy,
zawierającego między innymi zobowiązanie rodziców lub opiekunów do zaangażowania
na rzecz Szkoły, w stopniu odpowiednim do ich możliwości.

6.

Przyznanie pomocy z Funduszu ks. Jerzego jest niezależne od pozostałych form
pomocy (w tym stypendiów) uzyskanej przez jej adresata, jednak podejmując decyzję
o jej wysokości uwzględnia się wysokość już udzielonej innej pomocy.

7.

Pomoc może być przyznana na każde dziecko w rodzinie.

8.

W przypadku występowania o udzielenie pomocy w kolejnym okresie, w sytuacji
utrzymywania się trudnej sytuacji materialnej wnioskodawców, będącej podstawą
udzielenia pomocy w okresie poprzedzającym, do wniosku wystarczy dołączyć
oświadczenie, iż sytuacja ta nie zmieniła się od czasu złożenia poprzedniego wniosku
lub uległa pogorszeniu. Nie jest wymagane dołączanie dokumentacji potwierdzającej.

9.

Kryteria przyznawania pomocy społecznej w ramach Funduszu ks. Jerzego są
następujące:
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a. miesięczny dochód na 1 osobę brutto w gospodarstwie domowym nie przekracza
1500 zł lub rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych,
np. z powodu ciężkiej choroby pojawiła się konieczność ponoszenia wydatków na
leczenie.
b. Złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o pomoc wraz z
dodatkową dokumentacją potwierdzającą okoliczności faktyczne wskazane we
wniosku lub stosownym oświadczeniem.
Komisja

oceniająca

wniosek

może

poprosić

o

przedstawienie

dodatkowych

dokumentów.
10.

Dopuszcza się przyjmowanie darowizn z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy
społecznej dla konkretnego dziecka. Decyzja o udzieleniu wsparcia jest podejmowana
przez komisję stypendialną, która jest związana wskazaniem darczyńcy co do adresata
stypendium oraz okresu, którego dotyczy pomoc. Jeżeli darczyńca nie wskazał
jednoznacznie takiego okresu przyjmuje się, że wskazał on jeden rok szkolny.
Informację w tej sprawie zamieszcza się odpowiednio w protokole z posiedzenia
komisji. Jeżeli darowizna przekracza łączne Koszty w danym roku szkolnym (lub w
dłuższym okresie, jeżeli tak wskazał darczyńca), nadwyżka pozostaje do wykorzystania
w ramach ogólnej puli środków Funduszu ks. Jerzego.

11.

Dla sprawnego funkcjonowania Funduszu ks. Jerzego prowadzone są dodatkowe
działania informacyjne, edukacyjne i integracyjne skierowane w pierwszej kolejności do
rodziców, uczniów i nauczycieli ze Szkoły oraz do otoczenia Szkoły. Mają one na celu
przede wszystkim zbudowanie środowiska wokół idei pomagania potrzebującym,
a także systematyczne wspieranie edukacji dzieci zgodnie z misją Stowarzyszenia
Przymierze

Rodzin,

na potrzeby

innych

w szczególności
ludzi,

służącej

środowiska

kształtowaniu

i całego

postaw

społeczeństwa,

otwartych

wypływających

z inspiracji moralnej i religijnej, aktywnych wobec współczesnego świata oraz wyzwań,
które z sobą przynosi.
12.

Rodzice lub nauczyciele odpowiedzialni za podejmowanie działań w celu pozyskiwania
środków na świadczenie pomocy w ramach Funduszu ks. Jerzego wskazywani są przez
dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Mają oni zapewniony dostęp do
informacji na temat wielkości zebranych środków w celu planowania zakresu
i częstotliwości podejmowanych działań.
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III

Postanowienia końcowe.

1.

Do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy z Funduszu ks. Jerzego oraz
podejmowania indywidualnych decyzji w przedmiocie udzielenia pomocy właściwa jest
komisja stypendialna powołana przez dyrektora Szkoły do przyznawania stypendiów
w Szkole.

2.

Protokoły z posiedzeń komisji, zawierające między innymi informacje o złożonych
wnioskach, podjętych decyzjach oraz zasadniczych przesłankach ich podjęcia
przekazywane są niezwłocznie do sekretariatu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
Decyzja komisji niezgodna z prawem lub z regulaminem może być uchylona przez
Prezydium w trybie nadzoru w ciągu 14 dni od jej podjęcia i przekazana niezwłocznie
komisji do ponownego rozpatrzenia. W pozostałych przypadkach jest przyjmowana
przez Prezydium bez uwag.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, do postępowania w sprawie
przyznawania pomocy z Funduszu ks. Jerzego stosuje się odpowiednio postanowienia
rozdziału II pkt. 2-5, 9-13 i 16-17 Regulaminu przyznawania stypendiów w Szkole
Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W przypadku
rozbieżności decydują postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.

We wszystkich sprawach odwoławczych decyzje podejmuje niezwłocznie Prezydium
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

5.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 lutego 2022 roku.
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