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REGULAMIN FUNDUSZU „Trzy skarpety” 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa charakter i warunki udzielania wsparcia z Funduszu o nazwie Trzy 

Skarpety (dalej: Fundusz). 

2. W ramach Funduszu utworzone zostają „Trzy skarpety”, opisane w §3 regulaminu. 

3. Fundusz powstał z ramienia Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech w Marcinkowicach, które 

sprawuje opiekę nad jego działaniami . 

4. Działania Funduszu kierowane są do podopiecznych SP w Marcinkowicach i realizowane na jej 

terenie. Dopuszczalne są działania i inne inicjatywy wykraczające poza teren szkoły w 

sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszej akceptacji i zgodzie komisji weryfikacyjnej. W 

przyszłości projekt przewiduje uruchomienie Społecznej Grupy Informacyjnej dla rodziców 

dzieci uczęszczających do SP Marcinkowice. 

5. Dokumentację oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem Funduszu gromadzi się w 

biurze Stowarzyszenia Uśmiech za Uśmiech w Marcinkowicach ul. Szkolna 1, 55-200 Oława.  

§2 
Główne założenia 

1. Celem głównym funduszu jest wsparcie i pomoc dzieciom z podziałem na trzy grupy docelowe 

zgodnie z §3, w szczególności: 

2. dzieciom z problemami, zaburzeniami, schorzeniami, w celu wyrównywania szans edukacyjno 

– wychowawczych i społecznych oraz zwiększenie kompetencji uczniów o specyf icznych 

potrzebach edukacyjnych.   

 

§3 

Charakterystyka Funduszu 

1. I SKARPETA 

Dofinansowanie  i organizowanie tych działań, które wiążą się z profilaktyką, zapobieganiem, wczesną 

interwencją na terenie szkoły (typu: przegląd stomatologiczny w szkole, badanie stóp na podoskopie, 

badanie wad postawy, badanie słuchu i wzroku,  (organizowanie wizyt  specjalistów  w szkole ─ badania 

o obniżonych kosztach) oraz wszelkiego rodzaju profesjonalne badania przesiewowe. Zakup sprzętu 

służącego profilaktyce  zdrowotnej i być może takiego, który umożliwi przeprowadzanie samodzielnych 
corocznych badań na terenie szkoły. 

W przyszłości w ramach skarpety 1 zakłada się uruchomienie Społecznej Grupy Informacyjnej, której 

celem będzie gromadzenie informacji na temat potrzeb zdrowotnych dzieci w naszej szkole oraz 

udzielanie informacji chętnym rodzicom. Podpowiedzi jak i gdzie zasięgnąć porady, gdzie szukać 

pomoc, jak zdiagnozować dziecko oraz jakie kroki podjąć w sytuacji podejrzenia nieprawidłowości 

rozwojowych u swojego dziecka. Wsparcie dla rodziców, którzy są pozostawieni z problemem dziecka 

bądź sobie z nim nie radzą. 

2. II SKARPETA 

Działania i wsparcie grupowe (w wyjątkowych sytuacjach indywidualne) dla dzieci posiadających opinię 

wystawioną przez państwową poradnię psychologiczno  ─ pedagogiczną popartą zaleceniami. 
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Stwarzanie możliwości realizacji zaleceń zawartych w opinii  dziecka. Zakup niezbędnego sprzętu, 

pomoc w realizacji zajęć  korekcyjnych oraz terapeutycznych dla grup (grupę stanowi powyżej 7 dzieci). 

Indywidualne i bardziej złożone przypadki wymagają zgody komisji weryfikacyjnej oraz mogą jedynie  
stanowić dofinansowanie do puli pozyskanej przez szkołę.  

3. III SKARPETA 

Działania, pomoc i wsparcie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności lub z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno ─ pedagogicznej. Powyższe orzeczenia 

zawierają bardzo precyzyjne  wytyczne  i zalecenia do pracy z dzieckiem na terenie szkoły. Wsparcie i 

pomoc w efektywnym prowadzeniu działań terapeutycznych z tymi dziećm i (dofinansowanie do 

zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenie sal do działań terapeutycznych). Ze względu na wzmożone 

potrzeby dzieci w tej grupie, związane z  rodzajem niepełnosprawności (typu: kosztowne leki, operacje, 

sprzęt niezbędny do funkcjonowania np. wózek inwalidzki) zapotrzebowania  mogą być częściej 

rozpatrywane indywidualnie, a zgodę  na ich realizację wyraża komisja weryfikacyjna.  

4. Każdy uczeń ma możliwość skorzystać z co najmniej jednej formy wsparcia.  

§4 

Zasady weryfikacji 

1. Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech zorganizuje akcje informacyjną  w szkole, której celem 

będzie zapoznanie rodziców i opiekunów prawnych uczniów z założeniami i celami Funduszu. 

2. Informacje o Funduszu zamieszczone zostaną na stronie Stowarzyszenie: 

www.usmiechzausmiech.org  oraz na stronie SP Marcinkowice.  

3. W ramach działania Funduszu powołana zostaje siedmioosobowa komisja weryfikacyjna, 

decydująca o sfinansowaniu danego zadania, w skład której wchodzą obligatoryjnie 

przedstawiciel grona pedagogicznego szkoły oraz jeden z członków zarządu Stowarzyszenia 

„Uśmiech za uśmiech”. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza Komisje weryfikacyjną stosowaną uchwałą na dany rok 

szkolny. 

5. Skład komisji weryfikacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.  

6. Weryfikacja do zadań w ramach funduszu prowadzona  będzie w sposób ciągły. 

7. Każdy rodzic ma prawo wnioskować o pomoc w realizacji działań związanych ze wsparciem 

dziecka, bez względu na status majątkowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych 

paragrafach § 1. Ust. 4 oraz §3. 

8. Warunkiem uczestnictwa w realizacji działań finansowanych z Funduszu  jest przesłanie na 

adres: biuro@usmiechzausmiech.org opisu problemu. 

 

§5 

Źródła zasilania Funduszu 

1. Podstawowymi źródłami zasilania Funduszu są: 

 wpływy w wysokości 30 proc. z środków wpływających na rachunek Stowarzyszenia na 

działalność statutową. 

 wpływy w wysokości 100 proc. z środków wpływających na rachunek Stowarzyszenia 

z corocznej imprezy mikołajkowej organizowanej  w SP Marcinkowice. 

2. Zebrane środki podzielone zostaną na trzy równe kwoty do każdej ze skarpet.  
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3. W sytuacjach nagłych i wyjątkowo ważnych dla zdrowia dziecka (np. operacja), kiedy 

zapotrzebowanie przekracza budżet w danej skarpecie, przewiduje się poprowadzenie 

specjalnej jednorazowej akcji charytatywnej, całościowo kierowanej na dany cel (z 

poszanowaniem godności i anonimowości dziecka ─ jeżeli taka jest wola rodziny). Jeśli 

pozyskana kwota przekroczy wartość  finansowanego celu, pozostała jej część zasili 

proporcjonalnie trzy skarpety. 

4. Istnieje możliwość łączenia zasobów skarpet tylko w sytuacji, kiedy finansowany cel może 

służyć również dobru innych grup. 

5. Środki pieniężne nie wykorzystane w danym roku szkolnym pozostają na rok następny w tej 
samej skarpecie. 

 

§6 

Uprawnienia i obowiązki Uczniów 

1. Uczeń zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach 

projektu, w wyznaczonych przez  terminach.  

2. Zastrzega się  prawo skreślenia Ucznia z listy osób otrzymujących wsparcie w ramach Funduszu 

w przypadku: 

 na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji;  

 na wniosek osoby prowadzącej zajęcia uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa 

w zajęciach,   

 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % dedykowanych zajęć. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie  w zależności od charakteru finansowanego 

projektu. 

2. Regulamin przyznawania wsparcia w ramach Funduszu Trzy Skarpety dostępny jest w Biurze 
Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech  


