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Regulamin
Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie
w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków
w stołówce szkolnej
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7.09.1991r. ( Dz.U. z 1998r. nr 117, poz. 759) o systemie oświaty;
2. Ustawa z dnia 29.11.1990r. ( Dz.U. z 1998r. nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) o pomocy społecznej;
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.09.1993r.( Dz.U. z 1993r nr 74 poz. 350
z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 1997 nr 51 poz. 326, Dz U. z 1998 nr 98 poz. 613) w sprawie warunków, form, trybu
przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów;
4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2008r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze
stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i
przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

§1
Postanowienia ogólne
1. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie obiadów szkolnych są wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie znajdujący się w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Komisję w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce
szkolnej powołuje dyrektor szkoły.
§2
Kryteria przyznawania pomocy
1. O korzystanie z obiadów finansowanych ze środków dzielnicy Wola m. st. Warszawy mogą się
ubiegać rodzice/opiekunowie uczniów, których średni miesięczny dochód na jednego członka
rodziny wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego ( zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej kryterium dochodowe wynosi 456 zł).
Przyjmuje się, że dochód na osobę w rodzinie w wysokości:
1.1 do 912 zł (do 200% kryterium dochodowego) uprawnia do refundacji całego obiadu;
1.2 od 912,01 zł do 1140 zł (od 200% do 250% kryterium dochodowego) uprawnia do refundacji
drugiego dania;
1.3 od 1140,01 do 1368 zł (od 250% do 300% kryterium dochodowego) uprawnia do refundacji
pierwszego dania;
§3
1. Świadczenia przyznaje się na okres od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca.
§4
1. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej
rodzic/opiekun prawny ucznia składa w wyznaczonym czasie do Komisji wniosek (zał.1).
2. Wniosek powinien zawierać informacje o zaistniałej sytuacji materialnej (udokumentowane
zaświadczeniami z pracy rodziców o dochodach, odcinek renty, emerytury, informacje o
otrzymywanej już pomocy z innych instytucji np. OPS itp.).
3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność przedstawionych w nim danych.
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§5
1. Wszystkie w/w wnioski o zwolnienie z opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce
szkolnej rozpatruje szkolna komisja.
2. Każdy wniosek jest zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły.
3. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

