Załącznik nr 4

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach
1. Nazwisko i imię………………………………………………………………............. tel. ………………..
2. Nr konta bankowego:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
3. Adres zamieszkania………………………………………….……………………………..……..................
4. Miejsce pracy……………………………………........ Stanowisko……………………………..………….
5. Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy:
Osoby pozostające w wspólnym gospodarstwie domowym:
Stopień
Data
Lp. Nazwisko i imię
Zakład Pracy/Szkoła
pokrewieństwa urodzenia
wnioskodawca
x

Oświadczenie o dochodach brutto (czyli przychód brutto - składki ZUS, - koszty uzyskania przychodu) z ostatniego miesiąca
przed złożeniem wniosku:
a) suma moich dochodów z ostatniego miesiąca, wynikająca z zatrudnienia ……….…………..……. zł
b) suma mojej emerytury, renty z ostatniego miesiąca …………….………………….…... zł
c) suma pozostałych dochodów z ostatniego miesiąca …………..………………………... zł
d) suma dochodów współmałżonka z ostatniego miesiąca ……….…………..………….. zł
e) suma dochodów innych członków rodziny z ostatniego miesiąca ................................. zł
Oświadczam, że miesięczny łączny dochód wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących
i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę wynosi …………..….zł
Proszę o dofinansowanie kosztów pobytu mojego dziecka / imię i nazwisko dziecka, dzieci /
………………………………………………………………....................................................................…
które uczęszcza/ją/ do Przedszkola nr ……......… w Poznaniu ……………….……………

Uzasadnienie:
..…….................………………...............……………………………………………………………………
…….................………………...............……………………………………………………………………..
…….................………………...............……………………………………………………………………..
…….................………………...............……………………………………………………………………..
…….................………………...............……………………………………………………………………..
…….................………………...............……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

✓ Wiarygodność wyżej przedstawionych danych potwierdzam poniższym własnoręcznym podpisem,
świadoma/y/ odpowiedzialności przewidzianej w § 10 Regulaminu.
✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku.
Przyznane świadczenie proszę:
 Przekazać na konto

………………................ ……

………………………….

/ podpis dyrektora placówki /

/ data i podpis wnioskodawcy /

Potwierdzam, że……………………………………………………………...............….. przebywał/a/
w żłobku/przedszkolu w miesiącach:
•

……………………………….......……. dni, koszt…………… zł

•

…………………………….......………. dni, koszt…………… zł

•

……………………………….......……. dni, koszt…………… zł

•

…………………………….......………. dni, koszt…………… zł

•

…………………………….......………. dni, koszt…………… zł

•

……………………………….......……. dni, koszt…………… zł
RAZEM:………………….zł
(proszę podsumować koszty!!!!)

Pieczątka Placówki
Przedszkola /Żłobka /

Pieczątka i podpis osoby
odpowiedzialnej za
wyliczenie kosztów

...................................................

.........................................................

Pieczątka i podpis
Dyrektora

................................................................

Poznań, dnia…………………………………..

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu........................................... proponuje:
1. Przyznać dofinansowanie w kwocie.......................................... zł
2. Nie przyznać dofinansowania z powodu.....................................................................................................
...................................................................................................................
podpisy członków Komisji

Decyzja Pracodawcy :
1. Przyznaję dofinansowanie w kwocie............................... zł
2. Nie przyznaję dofinansowania powodu....................................................................................................
............................................
data i podpis Pracodawcy

Uzgodniono : ......................................
ZNP

...........................................
NSZZ "Solidarność"

