
 

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWYWANIA UCZNIÓW 
z rekomendacji Rady Rodziców XXVII LO im. T. Czackiego 

przyjęte uchwałą z dnia 8 lutego 2022 r. 

 
1. Rada Rodziców może rekomendować dofinansowanie przez Stowarzyszenie przy Liceum im. T. Czackiego  potrzeb 

uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności w zakresie:  

a) wydatków na pomoce naukowe;  

b) wydatków związanych z procesem kształcenia w XXVII LO im. T. Czackiego;  

c) wyjazdów związanych z procesem nauczania;  

d) wyjazdów mających charakter obowiązkowy w XXVII LO im. T. Czackiego;  

e) wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych;  

f) udziału w imprezach, zajęciach, konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, 

zatwierdzonych przez MEN;  

g) udziału w imprezach związanych ściśle z kalendarzem szkoły (np. Festiwal Teatralny, Czacki Second Stage, 

studniówka).  

2. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych może wynieść maksymalnie:  

a) w przypadku uczniów klas pierwszych do 75% oficjalnego kosztu wyjazdu;  

b) w przypadku uczniów klas drugich do 35% oficjalnego kosztu wyjazdu;  

c) w przypadku uczniów klas trzecich – bez dofinansowania.  

3. Dofinansowanie wyjazdów na białą szkołę może wynieść maksymalnie do 50% oficjalnego kosztu wyjazdu.   

4. Dofinansowanie studniówki może wynieść maksymalnie:  

a) w przypadku ucznia klasy trzeciej do 100% kosztu Studniówki;  

b) w przypadku osoby towarzyszącej uczniowi klasy trzecich – bez dofinansowania.  

5. Dofinansowanie wydatków związanych z wyjazdem na olimpiadę przedmiotową, konkursy tematyczne lub inne 

związane z procesem nauczania może wynieść do 100% kosztu wyjazdu (przejazd + ewentualnie zakwaterowanie na 

terenie Polski).  

6. Do uzyskania dofinansowania konieczne są następujące dokumenty:  

a) wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór jest dostępny na stronie www.czacki.edu.pl/o-szkole/rada-

rodzicow;  

b) dokumentacja świadcząca o trudnej sytuacji materialnej;  

c) opinia nauczyciela Wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego zamieszczona na wniosku.  

7. Rada Rodziców nie planuje rekomendowania dofinansowania potrzeb uczniów, pomimo iż znajdują się oni w trudnej 

sytuacji materialnej, jednakże ich rodzice lub opiekunowie prawni alternatywnie:  

a) nie złożyli deklaracji,  

b) zadeklarowali wysokość dobrowolnych wpłat dla Rady Rodziców, a następnie ich nie dokonują, a nie zgłosili 

zmiany wysokości zadeklarowanych kwot.  

8. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców, o ile tylko Stowarzyszenie dysponować będzie dodatkowymi 

środkami finansowymi, może rekomendować udzielenie uczniom wyższego dofinansowania niż określone w pkt. 2a, 2b, 
3 oraz 4a, w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, która jakościowo wyraźnie różni się od sytuacji innych 

uczniów występujących o dofinansowanie określone w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu.  

 


