
Załącznik  nr  5 do Umowy na  organizac ję s tażu

Wniosek  – Zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy dla ucznia (komunikacja publiczna).
WNIOSEK nr ……… /20……….. r.

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDÓW
w ramach projektu pt. „Licealista na rynku pracy – Zdobywanie kwalifikacji  i kompetencji
zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” nr RPOP.09.02.02-16-0001/17

Opole, dnia ………………..………. r.

Zadanie nr 1: Realizacja staży zawodowych przez uczniów Liceów Ogólnokształcących.

1. Dane uczestnika:

Imię i nazwisko ucznia:
……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ucznia:
(ulica, kod pocztowy, miejscowość): …………………………………………………………………………………………..

2. Wnioskuję  o  zwrot  kosztów  dojazdów  komunikacją  publiczną  w  wysokości  …………….  zł
z  miejsca  zamieszkania:  ……………………………………  do  miejsca  realizacji  stażu  zawodowego:
……………………. i z powrotem.
Oświadczam,  że  staż  zawodowy  był  realizowany  w  terminie  od  ………………..  r.  do
…………………….  r.  zgodnie  z  umową  stażową  nr  ………………………….  z  dnia  ……………………  r.,
co potwierdza „Dziennik przebiegu stażu”.

3. Oświadczam, że  przedłożone dokumenty  (m.in.  wniosek i  bilet/bilety,  imienna faktura)  są
zgodne ze stanem faktycznym poniesionych wydatków na koszty dojazdów z miejsca zamiesz-
kania do miejsca realizacji stażu zawodowego i z powrotem komunikacją publiczną:

Proszę uzupełnić: PKS, PKP, MZK, BUS,
 Inny środek (podać jaki): …………………………………..

Do  wniosku  dołączam  bilet/bilety/imienną  fakturę* potwierdzające  wysokość  poniesionych
kosztów na dojazdy.

4. Należny zwrot kosztów dojazdów, proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy:

a) Nazwa i oddział Banku: ……………………………………………………………………………………………………………

b) Numer rachunku bankowego:

c) Imię i nazwisko oraz adres posiadacza wskazanego rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

                 ………………………………………………………..
                   Data i podpis ucznia pełnoletniego/
Rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego
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Potwierdzam  poprawność  sporządzonego  wniosku  oraz  złożenie biletu/biletów/imiennej  faktury*
przez  ucznia,  który  zrealizował  staż  zawodowy,  co  potwierdza  „Dziennik  przebiegu  stażu”.  Kwota
należna do zwrotu za dojazdy na staż zawodowy dla ucznia na podstawie złożonego wniosku wynosi:
………………..……… zł

Dodatkowe uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………….*

            Zatwierdzam Koordynator projektu: ………………………………………………………………..
                                              Data i podpis

            Zatwierdzam Księgowa projektu: ………………………………………………………………..
                                              Data i podpis

Zatwierdzam do wypłaty złożony wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy:

     

    Dyrektor ZSO nr I: ………………………………………………………………..
                                Data i podpis
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