Zespół Edukacyjny nr 3
ul. Osiedle Pomorskie 13
65-548 Zielona Góra
tel. 68 325-82-32

Regulamin przyznawania uczniom dofinansowania do obiadów
przez Urząd Miasta Zielona Góra
w ramach programu „dożywianie uczniów”
1. Rozdział obiadów nieodpłatnych, finansowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra
dokonywany jest na czas od września do czerwca danego roku. Jeśli w rodzinie ucznia,
któremu przyznano refundację, nastąpiła poprawa sytuacji materialnej

– rodzic ma

obowiązek poinformować o tym fakcie pedagoga.
2. Rozdziału dokonuje szkolna Komisja socjalna do spraw pomocy dzieciom. W skład
Komisji wchodzą pedagog klas I-III, pedagog klas IV-V oraz pedagog klas VI – VIII.
3. Przedstawiciele Komisji na zebraniach z rodzicami we wrześniu informują rodziców
(opiekunów prawnych) o możliwościach dofinansowania do obiadów – podając warunki
uzyskania tej formy pomocy.
4. Zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni) wypełniają wniosek (zał. 1). Pedagog
szkolny przeprowadza rozmowy z rodzicami tych uczniów. Rodzice po rozmowie
wstępnej składają wniosek w formie pisemnej do dyrektora szkoły.
5. Komisja zbiera od rodziców i wychowawców klas informacje o potrzebach dzieci
w zakresie dożywiania w szkole. Analizuje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) pod
kątem sytuacji rodzinnej, materialnej i funkcjonowanie dziecka w szkole.
6. Komisja przyznaje obiady na wniosek rodzica (zał. 1) według kryteriów:
 dochód w rodzinie oscyluje wokół 150% kryterium dochodowego (takiego jak
przy kwalifikacji do świadczeń rodzinnych ),
a także:
 rodzina jest niepełna, rozbita lub wielodzietna,
 rodzic samotnie wychowuje dziecko,
 jeden z rodziców jest bezrobotny,
 w rodzinie występuje alkoholizm, narkomania,
 w rodzinie występuje przewlekła choroba,
1

www.ze3.zgora.pl
sekretariat@ze3.zgo
ra.pl

 w rodzinie doszło do trudnej sytuacji, nastąpiło zdarzenie losowe
np. śmierć bliskiej osoby, pożar, kradzież, utrata pracy, zgłoszona sprawa
w sądzie rodzinnym (przemoc, molestowanie, eksmisja rodziny) itp.
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Załącznik nr 1.
Zielona Góra, ……………………………
Dane wnioskodawcy
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
przy Zespole Edukacyjnym nr 3
w Zielonej Górze
Proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka…………………………………………………….. .
ucznia/uczennicy klasy……………………. do programu „dożywianie uczniów” w roku
szkolnym ……………………………………………..
Prośbę motywuję:
1. Dochód na członka rodziny………………………………………………….
2. Inne przyczyny uzasadniające przyznanie nieodpłatnych obiadów (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):
 Ciężka i długotrwała choroba,
 Rodzina niepełna,
 Bezrobocie,
 Wielodzietność,
 Niepełnosprawność, przewlekła choroba,
 Alkoholizm,
 Narkomania,
 Zdarzenie losowe …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy:
………………………………

