Regulamin korzystania ze środków
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Regulamin opracowano na podstawie Uchwały Nr XV/87/07 Rady Miejskiej w
Wasilkowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków oraz
określenia rodzaju świadczeń a takŜe warunków i sposobów ich przyznawania

§1
1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną określane są w
budŜecie organu prowadzącego szkołę.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków na pomoc zdrowotną
są nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum w wymiarze co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć oraz nauczyciele emeryci i renciści.
§2
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego.
§3
Z pomocy zdrowotnej maja prawo korzystać nauczyciele przy:
a. długotrwałych i przewlekłych chorobach,
b. leczeniu specjalistycznym - nie finansowanym z Narodowego Funduszu
Zdrowia,
c. leczeniu rehabilitacyjnym, sanatoryjnym.
§4
1. Zasiłek moŜe być przyznany po rozpatrzeniu wniosku (załącznik)
złoŜonego przez zainteresowanego nauczyciela lub opiekuna w przypadku
gdy nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności osobiście.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną musi
uzasadniony i być poparty:
a. zaświadczeniami lekarskimi o chorobie nauczyciela,
b. imiennymi rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia,
c. oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny
za leczenie,
d. oświadczeniem o nie uzyskaniu pomocy zdrowotnej z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§5
1. Wnioski wraz z kompletem załączników naleŜy składać do dyrektora
gimnazjum.
2. Wnioski rozpatrywane są przez dyrektora raz na kwartał (w marcu,
czerwcu, wrześniu i grudniu)
3. Do opiniowania wniosków dyrektor powołuje Komisję Zdrowotną,
składająca się z 3 członków: 2 przedstawicieli związków zawodowych
działających
na
terenie
Gimnazjum
i
wicedyrektora
(Zespół
Uzgodnieniowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
4. Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę: wysokość
poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz całokształt
okoliczności wpływających na sytuację materialną np. długotrwałe
zwolnienie lekarskie, przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia
w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej
opieki, itp. oraz dochody przypadające na 1 członka rodziny nauczyciela
ze wszystkich źródeł członków rodziny.
§6
1. Wysokość zasiłków zaleŜy od moŜliwości finansowych funduszu.
2. Świadczenie jest przyznawane danemu nauczycielowi tylko raz w roku.
3. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor moŜe odstąpić od tej zasady i
przyznać ponownie zasiłek z w/w. środków.
4. Odmowa przyznania zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną musi być
uzasadniona i przekazana w formie pisemnej osobie zainteresowanej.
§7
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 16 grudnia 2008 r.
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Podpis i pieczeć dyrektora

