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Zarządzenie nr 24l20l2

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr

w

Splawie: wprowadzenia zmian
Socjalnych".

1w

Polkowicachz dnia 5 listopada 2012 r.

do ,,Regulaminu

Za!<Ładowego Funduszu Świadczeń

$1
Wprowadzam do stosowania Aneks do Regulaminu ZakJadowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Szkolę Podstawowej Nr l w Polkowicach, stanowiący załączntk do niniejszego
Zauądzenla.
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 05.11.2012r.
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SZKOł,A PODSTAWOWA

Nr' 1'
inr. Jana \łyżykorvskiego
59-101 Polkowice, ul. Kmicica 23
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fix.

Załączniknr
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do Zarządzenia Dyrektora W 241201Ż
z dnia 05. l 1 "20lŻ r .

NTI, ti92-11-21,090

Aneks nr

z

I

dnia 05 listopadaZ}IZ r.

do Re gulam iny Za|<ł'adowe go Funduszu S wi adczeń S ocj alnych obowi ązuj ący
od dnia 05.01.2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach

$1
W Regulaminie ZFŚS wprowadza się następuj ące zmianyi

1.

$ 4 pkt. III

podpunkt

1

literka c) otrzymuje brzmienie:

c) członkowie rodzin osób nie posiadający fuódła dochodu i będące na utrzymantu

osoby uprawnionej
- dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na rłychowanie w ramach
rodziny zastępcz€1, dzięci współmałzoŃów do uzyskania pełnoletnościoraz które
ksztŃ'cą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłuŻej jednak niŻ
do ukończenia25 Iat.

Ż.s 4 pkt. IV po podpunkcie

8) dodaje się podpunkt 9) o brzmrenru:

rzeczowęgo w postaci paczki z okazji Sw. Mikołaja dla dzieci
w wieku od 1 roku Życia do końca roku kalendarzowego' w którym kohczą 7 lat według
kaŻdorazowo ustalonych kwot dofinansowania.
świadczeni

3. $ 4 pkt.

a

VL podpunkt

2 a. i 5 otrzymuje brzmienie:

2a.Dzieci osób uprawnionych (dzieci od7 lat do uzyskania pełnoletnościoraz które
kształcą się w- szkole do azasul ukończenia nauki, nie dłuŻej jednak
niz do ukończenia 25lat) mogą korzystaó z dofinansowania w formie wypoczynku
zorganizowanego I razw roku. Kwotę dofinansowania ustala się według poniŻszej
tabeli nie więcej niz połowa kwoty minimalnego wynagrodzenta obowiązującego
w danym roku kalendarzowym.

5' Zę zorganizowanego wypoczynku w dni wolne od pracy, działalnościkulturalno

oświatowej , imprezy sportowej, świątecznego świadczenia pienięŻnego mogą korzystać

osoby uprawnione według kuŻdorazowo ustalonych kwot dofinansowania.
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Anęks wchodzi w Życie z dniem 05.II'20I2r.
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