
 

Regulamin dofinansowania dojazdów do szkoły dla uczniów  

Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie 

 

Na podstawie: 

• Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku – art. 90 b ust. 1 i 2 (Dz.U. 

z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  

• Statutu Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie. 

Cele programu 

§ 1 

 

Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży dojeżdżającej, 

poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów do szkoły dla uczniów.  

 

Źródła finansowania 

 

§ 2 

Źródłem finansowania jest budżet szkoły. 

 

§ 3 

Środki finansowe mogą pochodzić z dotacji celowych udzielonych przez Powiat 

Żniński, organizacje oraz fundusze, a także z darowizn, zapisów i innych źródeł. 

 

Osoby objęte refundacją 

 

§ 4 

1. Dofinansowaniem kosztów dojazdów będą objęci uczniowie klas pierwszych, 

którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęli naukę w Zespole Szkół 

Niepublicznych w Piechcinie, którzy nie są objęci pomocą socjalną zorganizowaną 

przez inne jednostki. 
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2. Dofinansowaniem kosztów dojazdów będą mogli być objęci uczniowie klas 

drugich i trzecich, którzy znajdują się szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

i otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę, a także nie są objęci 

pomocą socjalną zorganizowana przez inne jednostki. 

 

Formy i poziom wsparcia finansowego 

 

§ 5 

Szkoła udziela uczniów wsparcia finansowego poprzez dofinansowanie kosztów 

dojazdów do szkoły. 

§ 6 

Dofinansowanie polega na comiesięcznej refundacji  do 50% wydatków poniesionych                

na zakup biletów w komunikacji publicznej. 

 

§ 7 

Refundacji podlegają miesięczne wydatki na zakup biletów miesięcznych 

lub jednorazowych. 

 

§ 8 

Okresem podlegającym refundacji jest rok szkolny, od września 2016 r. do czerwca 

2017r. 

 

§ 9 

Kwotę refundacji ustala się indywidualnie dla każdego ucznia. 

 

§ 10 

1. Wypłaty refundacji na rzecz rodziców lub prawnych opiekunów uczniów dokonuje 

się na wskazany we wniosku nr konta bankowego.  

2. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, zdającego egzamin poprawkowy, 

otrzymają refundację dopiero po uzyskaniu promocji do następnej klasy (najpóźniej do  

dnia 31 sierpnia 2016 r.). 
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Warunki udzielania dofinansowania 

 

§ 11 

 

Warunkiem przyznania częściowej refundacji poniesionych kosztów jest fakt 

dojeżdżania przez ucznia do szkoły środkami komunikacji publicznej, potwierdzony 

posiadaniem biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z w/w komunikacji, 

oraz spełnianie wymagań określonych w § 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 12 

 

W przypadku braku biletu miesięcznego, wnioskodawca składa oświadczenie                      

o korzystaniu przez ucznia z dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, 

wraz z podaniem ceny biletu miesięcznego. 

 

 

Procedura składania i rozpatrywania wniosku 

§ 13 

1. Wnioski uczniów klas pierwszych przyjmuje wychowawca klasy, który dokonuje 

ich weryfikacji i wstępnej akceptacji merytorycznej. Formularz wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski o dofinansowanie uczniów klas drugich i trzecich składa wychowawca 

klasy wraz ze szczegółową motywacją uwzględniającą  sytuację materialną ucznia 

(załącznik nr 1a). 

 

§ 14 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Pałuckiego Stowarzyszenia 

„Przyszłość”.  

 


