Regulamin Komis ji do spraw Opłat za szkołę
Obowiązuje w:
I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Maturą Międzynarodową
Społecznym Gimnazjum nr 20
Społecznym Gimnazjum Startowa
Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia
Społecznym Gimnazjum Hispaniola
1. Komisja do spraw Opłat za szkołę jest organem Towarzystwa Przyjaciół I SLO,
powołanym do ustalenia indywidualnie obniżonych opłat czesnego za naukę w szkole, tj.
przyznania rodzicom (opiekunom) uczniów:
ulg w opłatach, jeśli przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, tzn. gdy dochód
na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 1450 zł., jeżeli uzasadniają je szczególne
okoliczności życiowe, np. trwająca powyżej dwóch miesięcy poważna choroba dziecka,
rodziców lub opiekunów, lub utrata pracy przez jednego z rodziców /jednego z opiekunów
dziecka, lub rodziców/opiekunów.
Komisja podejmuje także decyzje dotyczące indywidualnie ustalonego trybu wnoszenia opłat.
W sprawach umorzeń długów Komisja może kierować wnioski do Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół I SLO.
2. Komisja składa się z siedmiu członków. Czterech wybiera Walne Zebranie Towarzystwa
Przyjaciół I SLO, a skarbnik Towarzystwa i dyrektor Szkoły (lub osoba przez niego
wskazana) wchodzą w skład Komisji z urzędu. Przedstawiciel Zarządu może uczestniczyć w
pracach Komisji bez prawa udziału w głosowaniu. Osoby wchodzące w skład Komisji
podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i nie rozpowszechnianiu danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 roku.
3. Członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego ze swego grona.
4. Komisja podejmuje decyzje na zebraniach zwyczajnych dwa razy w roku, w październiku,
oraz w marcu następnego roku kalendarzowego. W razie potrzeby, na wniosek każdego z
członków Przewodniczący może zwołać zebranie nadzwyczajne Komisji w innym terminie.
Komisja przyznaje ulgi w opłatach na następujące okresy: lipiec - luty oraz marzec czerwiec.
5. Komisja przyznaje ulgi, o których mowa w punkcie 1, wyłącznie w ramach Funduszu Ulg i
Zwolnień Towarzystwa Przyjaciół I SLO (zwanego dalej "Funduszem). Fundusz ten
tworzony jest na każdy rok szkolny w wysokości 6% sumy wpłat rodziców i opiekunów za
szkołę uzyskanej w roku poprzednim, ze składek członkowskich Towarzystwa (w kwocie
ustalonej przez Zarząd), oraz z darowizn. Komisja dysponuje pulą Funduszu do 90 % jej
wysokości. Pozostałe 10 % stanowi rezerwę na nagłe potrzeby (w tym inne niż opłaty za
szkołę) i znajduje się w gestii dyrekcji Szkoły, przy czym decyzje o wykorzystaniu rezerwy
powinny być zatwierdzone na najbliższym zebraniu Komisji.
6. Decyzje o ulgach i zwolnieniach w opłatach za szkołę podejmowane są na podstawie podań
złożonych przez przynajmniej jednego rodzica (opiekuna) ucznia lub - wyjątkowych
sytuacjach - przez samego ucznia (wówczas z poświadczeniem przez jednego z nauczycieli).

Podanie powinno zawierać informacje o stanie rodzinnym ucznia, źródłach dochodu rodziny,
wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w ostatnim półroczu oraz
innych okolicznościach uzasadniających te prośbę. Informacje zawarte w podaniu powinny
być poświadczone przez przynajmniej jeden z następujących dokumentów:
- kopie potwierdzonego w urzędzie rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodów
rodziców/opiekunów uzyskanych w ostatnim roku podatkowym
- roczną deklaracją podatkową PIT o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku
podatkowym (PIT 11, albo PIT-y o dochodach obojga rodziców/opiekunów)
- zaświadczeniem pracodawcy o dochodach wraz z oświadczeniem, że dochody te
odzwierciedlają całość dochodów rodziny
- wyrokiem sądu
- postanowieniem komornika
- zaświadczeniem z Urzędu Pracy
- innym wiarygodnym dokumentem urzędowym
- zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku rodzinnego
Komisja może zażądać dodatkowego udokumentowania sytuacji rodzinnej ucznia. Podania o
ulgę lub zwolnienia nie zawierające udokumentowania nie mogą być pozytywnie rozpatrzone.
Wszystkie podania przed rozpatrzeniem ich przez komisję są opiniowane przez
wychowawców. Podania i wszelkie dokumenty z nimi związane stanowią dokumentację
Komisji i są przechowywane przez cały okres pobytu ucznia w szkole.
7. Podstawowe ulgi przyznawane są w kwotach i na okresy ściśle określone w decyzji
Komisji. Ulgi przyznaje sie w zależności od wysokości miesięcznego dochodu na członka
rodziny według następującego przelicznika:
90% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 650 zł.
80% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 750 zł
70% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 850 zł.
60% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 950 zł.
50% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 1050 zł.
40% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 1150 zł.
30% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 1250 zł.
20% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 1350 zł.
10% opłaty miesięcznej - przy dochodzie do 1450 zł.
Podstawowe ulgi dotyczą głównej opłaty za szkołę - czesnego. W przypadku gdy przysługuję
ulga z dwóch różnych tytułów to ulgi te nie są sumowane.
8. Podania rodziców (opiekunów) zalegających z opłatami na rzecz szkoły za okres
trzymiesięczny lub dłuższy nie będą rozpatrywane. Podania dotyczące uczniów uchylających
się od obowiązków szkolnych mogą być rozpatrywane tylko na wniosek dyrektora. Podania
składane przed upływem pierwszego semestru nauki dziecka w szkole będą rozpatrywane
tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi.
Rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy po ukończeniu należącego do zespołu szkół
"Bednarska" Gimnazjum kontynuują naukę w jednym z liceów zespołu szkół Bednarska mają
prawo do składania podań o ulgę obejmującą okres wakacji poprzedzających rozpoczęcie
nauki w liceum oraz okres 1 semestru nauki w liceum.

9. Oprócz decyzji o obniżeniu opłat za naukę w Szkole Komisja może - w ramach rezerwy
Funduszu - podjąć decyzję o dofinansowaniu uczestnictwa ucznia w imprezach opłacanych
dodatkowo, a związanych z tokiem nauczania.
10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 4
osób. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia
Komisji są protokołowane. Decyzje Komisji powinny zawierać pisemne uzasadnienie.
11. Komisja dwa razy do roku (po zebraniach zwyczajnych) składa sprawozdania ze swojej
działalności Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

Regulamin zmodyfikowano w lutym 2007, w marcu 2013 i w grudniu 2013 roku.

