
REGULAMIN DOFINANSOWANIA I ZWROTU KOSZTÓW WYJAZDÓW 

UCZNIÓW NA KONKURSY I PRZESŁUCHANIA 

przez Radę Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie. 

 

1. Dofinansowanie i zwrot kosztów poniesionych przez ucznia w związku z wyjazdami 

na konkursy i przesłuchania, obejmuje jedynie uczniów na bieżąco regulujących 

składki na rzecz Rady Rodziców, z wyłączeniem uczniów zwolnionych z tych opłat ze 

względu na trudną sytuację finansową ich rodzin. 

2. Każde dofinansowanie rozpatrywane jest w oparciu o pisemny wniosek złożony w 

ciągu miesiąca po powrocie ucznia z konkursu lub przesłuchania (załącznik nr 1) 

3. Zasady dofinansowania wyjazdu ucznia na konkursy odbywające się w Polsce: 
a) każdy uczeń biorący udział w konkursie i przesłuchaniu może ubiegać się 

o częściowy zwrot poniesionych kosztów; 

b) koszt wpisowego pokrywany jest w całości ze środków Rady Rodziców; 

c) koszt noclegu – dotyczy tylko noclegu ucznia, nie opiekuna/rodzica, w bursie 

szkolnej, schronisku, internacie, hotelu - maksymalny zwrot do 90 zł za dobę.  

FV lub rachunek za nocleg powinna być wystawiona na nazwisko 

rodzica/opiekuna a w nawiasie imię i nazwisko dziecka. 

d) koszty przejazdu - dotyczy tylko kosztów przejazdu ucznia, nie rodzica/opiekuna, 

zwracane są do wartości przejazdu biletu ulgowego dla ucznia w drugiej klasie PKP 

e) Rada Rodziców nie refunduje kosztów wyżywienia podczas wyjazdów; 
4. Regulamin nie dotyczy kosztów ponoszonych przez rodzica/opiekuna prawnego 

ucznia – opłaty te pokrywane są we własnym zakresie rodzica/opiekuna prawnego. W 

wyjątkowych przypadkach, gdy w wyjeździe nie może uczestniczyć nauczyciel ucznia 

(zdarzenia losowe), RR może rozpatrzyć pokrycie kosztów wyjazdu rodzica/prawnego 

opiekuna na zasadach określonych w punkcie 3. niniejszego regulaminu. 

5. Zasady dofinansowania wyjazdów uczniów na konkursy i przesłuchania odbywające 

się poza granicami Polski będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie wniosku 

złożonego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wysokość dofinansowania ustalana 

będzie indywidualnie z uwzględnieniem ilości uczniów ubiegających się o nie oraz 

odległości i możliwości dojazdu (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia zapłaty) 

6. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu ucznia na konkurs lub przesłuchanie podejmuje 

Prezydium Rady Rodziców. 

7. Każdorazowo wysokość dofinansowania uzależniona będzie od bieżącej sytuacji 

finansowej Rady Rodziców, a każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie, ze 

względu na różną specyfikę konkursów. 

8. Wnioski o dofinansowanie należy składać do sekretariatu, pieczątka i data jest 

potwierdzeniem wpłynięcia wniosku. 

9. Wszystkie odpowiedzi na wnioski będą udzielane drogą mailową. 

 

.............................................. …………………………….......................................................... 

 
(miejscowość i data) (Podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Rodziców) 


