
Regulamin dofinansowania wycieczek szkolnych 
w roku szkolnym 2016 / 2017 uchwalony przez Radę 

Rodziców przy gimnazjum nr 124 im. Polskich 
Noblistów w Warszawie. 

 

Postanowienia ogólne. 

1. W Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów działa Rada Rodziców, która 
reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum. Rada Rodziców gromadzi 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane m.in. na 
dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych. 

2. Celem opracowania Regulaminu jest usprawnienie działalności Rady 
Rodziców oraz upoważnienie jej Prezydium do efektywnego działania poprzez 
akceptację składanych podań bez konieczności zwoływania posiedzeń Rady. 

3. W szczególnych przypadkach Prezydium Rady może zwrócić się do 
wszystkich członków Rady w formie mailowej lub zwołać nadzwyczajne 
posiedzenie Rady celem zasięgnięcia opinii lub przeprowadzenia głosowania 
w określonej sprawie.  

4. Raport w sprawie wydatków związanych z dofinansowaniem wycieczek będzie 
przedstawiany przez Skarbnika Rady regularnie podczas posiedzeń Rady 
Rodziców. 

Zasady dofinansowania wycieczek. 

1. Rada Rodziców może przyznać dofinansowanie udziału uczniów w krajowych  
klasowych wycieczkach historyczno-turystycznych.  

2. Rodzice / opiekunowie ucznia Gimnazjum składają u Sekretarza Gimnazjum 
podpisane podanie o dofinansowanie wycieczki dla dziecka, z oświadczeniem 
o dochodach brutto na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, poparte 
odpowiednimi dokumentami (np. zaświadczenia od pracodawcy, 
zaświadczenia o korzystaniu z pomocy socjalnej, zaświadczenie o rejestracji 
w urzędzie pracy jako bezrobotny). Sekretarz Gimnazjum przekazuje podanie 
do pedagoga lub psychologa w Gimnazjum oraz wychowawcy klasy, do której 
uczeń uczęszcza, z prośbą o ich opinie. 

3. Podanie winno być złożone co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia 
planowanej wycieczki szkolnej. 

4. Sekretarz Gimnazjum informuje w formie mailowej Prezydium Rady Rodziców 
o złożonym podaniu, przesyłając jednocześnie opinię pedagoga/psychologa i 
wychowawcy. 

5. Opinia psychologa/pedagoga szkolnego lub wychowawcy jest decydującym 
kryterium przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania wycieczki. 



6. Prezydium Rady określa wysokość dofinansowania wycieczki dla ucznia 
Gimnazjum w wysokości 50% wartości wycieczki w przypadku, gdy średnia 
wszystkich dochodów brutto (łącznie z tzw. „świadczeniem 500+”) na jedną 
osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
złożenie wniosku nie przekracza kwoty 514 zł. 

7. Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty dofinansowania w 
stosunku do wartości procentowych określonych w punkcie 6 w przypadku 
braku wystarczających środków przeznaczonych na dofinansowanie 
wycieczek w budżecie Rady Rodziców.  

Pozostałe warunki. 

1. Przyznana kwota dofinansowania wycieczki dla ucznia Gimnazjum jest 
wypłacana przez Sekretarza Gimnazjum gotówką do wychowawcy klasy 
organizującej wycieczkę szkolną z podaniem nazwiska ucznia. 

2. Podania złożone w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem wycieczki 
mogą nie być rozpatrzone. 

3. Dofinansowanie wycieczki może mieć miejsce tylko raz w roku szkolnym dla 
jednego ucznia. 

4. Decyzje w sprawie dofinansowania są podejmowane obligatoryjnie przez 
dwóch członków Prezydium Rady Rodziców.  

5. Rada Rodziców może udzielić w wyjątkowych przypadkach dofinansowania w 
innej wysokości niż określone w Regulaminie. Decyzje takie podejmowane 
będą na posiedzeniu Rady w głosowaniu jawnym większością głosów. 

 
 
Prezydium Rady Rodziców 
 
 

 
Warszawa, dnia 14 września 2016 r. 


