...............................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy (ów)/

...............................................
/adres zamieszkania/

........................................
/stanowisko i miejsce pracy/

Dyrektor .................................................
w .............................................................
Wniosek
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U.Nr 97 z 2006r. Poz. 674 z p. zm.), w związku z & 10 Uchwały Nr
XXIII/295/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 28.02.2006r. w sprawie regulaminu
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia wnioskuję o
przyznanie mi /nam/ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla....... osób.
...................................

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

/data/

/podpis nauczyciela/

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego oświadczam że
wspólnie ze mną zamieszkuje współmałżonek ...........................................................
/imię i nazwisko współmałżonka/

oraz niżej wymienione dzieci oraz rodzice pozostający na moim utrzymaniu:
Imię i Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce nauki
/dot. Dzieci/

Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Szkoły o każdej
okoliczności mającej wpływ na wysokość przyznanego mi dodatku mieszkaniowego.
.......................................
/miejscowość, data/

................................................
/podpis nauczyciela/

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA
Świadom/ma odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego oświadczam, że
jestem nauczycielem zatrudnionym w ...................................................................
/miejsce pracy/

lecz z tytułu tego zatrudnienia nie pobieram nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, nie będę się też ubiegać o jego otrzymanie.
...................................................
/data/

Pieczęć szkoły

.........................................................
/podpis/

Pani
..........................................
..........................................

Nasz znak: ............................
Data: ......................................
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
/Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 z p. zm./ oraz & 8 Uchwały Nr XXIII/295/06 Rady
Gminy Bochnia z dnia 28.02.2006r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bochnia przyznaję Pani /u od dnia ...............................
nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości ....................................................
Za podstawę przyznania świadczenia uznano:
1. Zatrudnienie na terenie wiejskim.
2. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.
3. Zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
4. Liczbę ..... osób wspólnie z Panem/ Panią zamieszkujących.
Dodatek płatny będzie miesięcznie z dołu z budżetu Szkoły.

............................................
/podpis i pieczęć dyrektora/

