
Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach 

 

Nazwisko i imię: _______________________________________________________________________ 
 

Pracownik /Emeryt/  
(zaznaczyć właściwe) 

 

Stanowisko:_________________________________________________________________ 
 

Adres zamieszkania : ____________________________________________________________________ 
 

Telefon.:_____________________  

 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
organizowanego w formie: wczasy rodzinne, obóz młodzieżowy, kolonia, sanatorium, we własnym zakresie, zielona szkoła* 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego dziecka/moich dzieci:* 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

    

    

    
 

W przypadku młodzieży powyżej 18 lat do 25 lat, kontynuację nauki należy udokumentować odpowiednim 
zaświadczeniem z uczelni 

 

Koszt zakupu w/w formy wypoczynku dla mojego dziecka/moich dzieci*  wyniósł _____________zł 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające poniesione koszty w postaci:  
(faktura, rachunek, umowa cywilnoprawna  inny dowód w oryginale UWAGA-potwierdzenie przelewu nie jest wystarczającym dowodem) 

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Przedstawiony rachunek powinien zawierać następujące dane:  
a. Nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, 

b. Tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.) 
c. Imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,  
d. Miejsce i termin wypoczynku, 

e. Kwotę do zapłaty, 

f. Datę dokonania zapłaty 

________________________________  
(data i podpis osoby wnioskującej) 

 
Oświadczam, że moje pełnoletnie dziecko _______________________________________ w bieżącym roku  

(imię i nazwisko) 

kalendarzowym kontynuuje naukę i nie osiąga własnego stałego dochodu.  
 
 

________________________________  
(data i podpis osoby wnioskującej) 

 

Proszę o przelanie środków finansowych na wskazane poniżej konto bankowe: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
Numer rachunku …………………………………………………………………………….. 
 
Decyzja przyznaniu świadczenia: 
 
Nie przyznano świadczenia/ Przyznano dofinansowanie w kwocie ………………………zł 
(słownie zł………………………………………………………………………………….) 
 
*niepotrzebne skreślid 
                       ………………………………………..                                                                        …………………..………………………………… 
                             (miejscowośd i data)                                                                                    (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 
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Nazwisko i imię: _______________________________________________________________________ 
 

Pracownik /Emeryt/  
(zaznaczyć właściwe) 

 

Stanowisko:_________________________________________________________________ 
 

Adres zamieszkania : ____________________________________________________________________ 
 

Telefon.:_____________________  

 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
organizowanego w formie: wczasy rodzinne, obóz młodzieżowy, kolonia, sanatorium, we własnym zakresie, zielona szkoła* 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego dziecka/moich dzieci:* 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

    

    

    
 

W przypadku młodzieży powyżej 18 lat do 25 lat, kontynuację nauki należy udokumentować odpowiednim 
zaświadczeniem z uczelni 

 

Koszt zakupu w/w formy wypoczynku dla mojego dziecka/moich dzieci*  wyniósł _____________zł 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające poniesione koszty w postaci:  
(faktura, rachunek, umowa cywilnoprawna  inny dowód w oryginale UWAGA-potwierdzenie przelewu nie jest wystarczającym dowodem) 

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Przedstawiony rachunek powinien zawierać następujące dane:  
g. Nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, 

h. Tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.) 
i. Imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,  
j. Miejsce i termin wypoczynku, 

k. Kwotę do zapłaty, 

l. Datę dokonania zapłaty 

________________________________  
(data i podpis osoby wnioskującej) 

 
Oświadczam, że moje pełnoletnie dziecko _______________________________________ w bieżącym roku  

(imię i nazwisko) 

kalendarzowym kontynuuje naukę i nie osiąga własnego stałego dochodu.  
 

________________________________  
(data i podpis osoby wnioskującej) 

 

Proszę o przelanie środków finansowych na wskazane poniżej konto bankowe: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
Numer rachunku …………………………………………………………………………….. 
 
Decyzja przyznaniu świadczenia: 
 
Nie przyznano świadczenia/ Przyznano dofinansowanie w kwocie ………………………zł 
(słownie zł………………………………………………………………………………….) 
 
*niepotrzebne skreślid 
 
                       ………………………………………..                                                                        …………………..………………………………… 
                             (miejscowośd i data)                                                                                    (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

Strona 1 z 1 


