
 

PLAN DZIAŁAŃ KOMISJI SOCJALNEJ NA ROK 2022 

 
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16  w Gorzowie Wlkp. i Komisja 

Socjalna informuje, że nie powiadamia indywidualnie pracowników, 

emerytów i rencistów o działaniach Komisji wynikających z regulaminu  

( regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w księgowości). 

Każdy zainteresowany  do korzystania z ZFŚS jest zobowiązany dowiadywać się  

o realizacji planów w sekretariacie szkoły ( numer telefonu ( 095 ) 7213-624). 

 
 

 

LP. 

 

Termin 

 

Rodzaj świadczenia 

 
 

1 

Od 01 marca 

do 30 kwietnia  

 każdego roku 

 Pracownik, emeryt i rencista ma obowiązek złożyć oświadczenie 

o dochodach za rok poprzedni ( druk dostępny w sekretariacie 

szkoły oraz na stronie internetowej szkoły). 

 

2 

Od 01 marca 

do 30 kwietnia  

 każdego roku 

 Wniosek o wczasy turystyczne oraz wniosek o dofinansowanie 

wypoczynku letniego dzieci  (druk dostępny w sekretariacie 

szkoły oraz na stronie internetowej szkoły). 

3 Od 01 października 

do 31 października  

 każdego roku 

 Wniosek o świadczenie zimowe oraz Wniosek na Mikołajki dla 

dzieci do 16r.ż. ( druk dostępny w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie internetowej szkoły ). 

4 cały rok Wniosek o pomoc zdrowotną, losową (do podania trzeba załączyć 

faktury oraz inne dokumenty zawarte w Regulaminie Funduszu 

Świadczeń Socjalnych ) należy składać w sekretariacie szkoły. 

5 cały rok Wniosek o pożyczkę z ZFM należy składać w sekretariacie 

szkoły( wnioski dostępne w sekretariacie szkoły). 

6 Po ustaleniu  

z dyrektorem szkoły 

Komisja planuje wyjazd/wyjazdy w dni wolne, ilość miejsc 

ograniczona – zapisy  w księgowości. 

 

7 

Po ustaleniu  

z dyrektorem szkoły 

Planowane są zapisy na bilety do kina – zapisy na  listę   

w księgowości. 

8 14.10. każdego roku Zaproszenie na poczęstunek z okazja Świąt Bożego Narodzenia  

i Dnia Edukacji Narodowej będzie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły. 

Emerytów i rencistów prosimy o telefoniczne potwierdzenie 

przybycia na uroczystość w terminie podanym w ogłoszeniu 

( w sekretariacie szkoły). 

9  

 

Planowane są co najmniej raz  w kwartale posiedzenia Komisji 

Socjalnej. 

  

 


