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Burnristrza Nysy z dnia ż4 lipca 20l 4 roku

Nr ewidencyjny wniosku ).......,...
(wypełnia osoba przyjmujący wniosek)

data złożenia wniosku
wniosek

W|{IOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

UCZNIOWI ZAMIESZKAŁEMU NĄ TERENIE MIASTA I GM

Znawane vniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. bą

WYPEŁNIC LITERAMI DRUKOWANYMI.WNIOSEK NALEŻY

1. Dane wnioskoda*.y, rodzic I pełnoletni uczeń f] ay."tt", pt""O-tiD
Nazwisko:
Imię:
Adres zamteszkanta
Telefon kontaktowy:

2. Dane osobowe ucznia/słuchacza :
Nazwisko:
Imiona:
Nazw sko lmlę olca:
Nazw sko imię matki:
Data i mie sce urodzen a:

Pesel:
2a. Adres zamieszkania ucznia:

*ioio^^.rrnćń lrlica i nl]mer

1,^A naaztay

2 b. Adres zameldowania ucznia:

*;^;.^^.,,^óń lllice i nrlmel

kod nocztowv poczta

2 c. Adreś do
zamieszkania)

korespondencji (nie wypełniać, gdy adres

linq i nllmer

do korespondencji jest taki sam jak adres

3. Informacja o szkole:

Nazwa szkoly:
potwierdzenie szkoły - pieczęc szkoły i podpis

(dot. placówek dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Nysa)

Adres szkoły:
telęfon:

klasa do której uczęszcza uczeń w roku
szkolnym
.............../..



4. Oświadczam, że moja rodzina
gospodarstwie domowym.

składa slę Z nlzeJ wymienionych osób, pozostających we wspólnym

nrent 5 oświadc oSloSWl
nla Wn diżei wvmienione

z miesiąca. w którvm wniosek został złożonv.
Dochód oblicza się w sposób wskazany w art.

.,Infbrmaci e dodatkowe")
ust. 3-13 ustawy pomocy społecznej (patrz pkt 10 wniosku

Lp, Imię i nazwisko
Data

urodzenia

Status zawodowy (pracuj ący,
uczeń,,student, bezrobotny
zarejestrowany w UP, nie

pracujący, emeryt, rencista,
prowadzący własną

działalno śó go sp o darczą
gospodarstwo rolne) w

przypadku uczniów wskazać
szkołę

Stopień
pokrewień-

stwa
(w sto-

sunku do
ucznia)

Wysokość
osiągniętego

dochodu netto
wzł

W m-cu

1

ż.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Sredni dochod na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi .

(słownie:
..'zł
..zł)



5. Za|ączniki dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnei rodziny wnioskodawcy (zaznaczyć wlaściwe
stawiając znak X)
D oświadc zente o sytuacji rodzinnej i rnaterialnej ucznia - punkt 4 wniosku,

I zaświadczenie albo oświadczenie o korzystan iubądźnie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

D zaświadczenie albo oświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym,

D zaświadczenie albo oświad czenie o wysokości wynagrodzenia ucznia za pra|<tyczną naukę zawodu ,

f kserokopie (oryginĄ do wglądu) dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłku wychowawczego, zasiłku
rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego m.in. dodatku z tltułu kształcerlia i rehabilitacji dziecka, zasiłku
pielęgnacyjllego, dodatku mieszkaniowego itd. ,

U zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku netto dla
bezrobotnych,

f] zaświadczenie z Powiatowego Urzędrr Pracy albo oświadczerrie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

D zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto obliczonego na podstawie

ustawy z dnia 12lnarca 2004 roku o pomocy społecznej (w tym umowy zlecelria, umowv o dzieło) -
informacja o sposobie obliczania wysokości dochodu znajdLrje się w punkcie 10,,lnformacje dodatkowe" wniosku,

D zaświad czenie ZUS albo oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z zasiłku przedemerytalnego, emerytury,
renty inwalidzkiej, renty rodzinnej,

E topia odpisu sądowego zasądzającego alimenty narzęczosób w rodzinie, przekazy,przelewy pieniężne, zaświadczenie
od komornika o egzekucji alimentów albo oświadQzenie,

E topia odpisu wyroku sądowego określającego kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przekazy,
przelewy pienięzne albo oświadczenie,

n zaświadczenie właściwego organu gminy o wie|kości gospodarstwa rolnego wyrazonej w ha przeliczeniowych
ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za dany rok albo oświadczenie,

E doku*"nty albo oświadczenia potwierd zające uzyskarry dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej (wykaz dokumentów w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej zawafty jest w
punkcie 1 0,,Infonnacje dodatkowe" wniosku)

D zaświad czenie albo oświad czenie o uzyskiwaniu stypendiów innych niz o charakterze socjalnyn otrzylnywan ych ze
środków publicznych,

D zaświad częnia (dokumenty) albo oświadczenie potwierdzające rrzyskiwanie innych dochodów przez członków rodziny,
np.: docliody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnyclr zawodów

!inne:

6. Uczeńlsłuchacz spełnia następujące kryteria (nalezy zaznaczyć spełniane krl.terium stawiając znak X
i dołączyć dokrrmenty potwierdzające stan faktyczlly:

miesięczna wysokośó dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty
D ]októre.j mowawart.8 ust. 1pkt2ustawy zdnia72marca2004rokuopomocy społecznej (Dz.U.rlr64,

593, z pożn. zm.). Kryterium dochodowe podane jest w punkcie 10 ,,Informacje dodatkowe".

przesłanki inne niz krłterium dochodowe: krotka charakterystyka

D
w rodzinie występuje bezrobocie obejmujące osoby
dorosłe zdolne do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowane
w powiatowv m u rzędzię pracv

n w rodzinie występuje niepełnosprawność orzeczona
do kumentem przewi d ziany m o drębnymi przepi s ami,

D w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba
potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim,

tr w rodz nie występuj e wielodzietność,

D w rodzinie występuje brak umiejętności wypełniania
funkcii opiekuńczo - wychowawczych

D w rodzinie występllje brak umiejętności wypełniania
funkcii opiekuńczo - wychowawczych,

n uazeń pochodzi w rodziny niepełnej,



, -dr*i" występuje alkoholizm lub narkomania

otwierdzone wywi adeĘjrqda]li§

7. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy:
należy wybrać właściwą formę stawiając znak X

(wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach,

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wYrównawczYch,

wykraczających poza zajęciarealizowanę w szkolę w ramach planu naulzanla, atakże udziału w zajęciach

"duku.yjny.h 
."uliro*uŃ.h poza szkolą w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęó muzYcznYch

tanecznych, teatralnych, sportowych, informatycznych', zajęć rewalidacyjnych, wycieczek szkolnych (w tym

wyjść lub wyjazdów do teatru, kina, muzeum organizowanych przcz szkołę), opłaty czesnego,

pomoc Tzeezowa o charakterze ędukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników szkolnYch;

iektur; zeszytów; pomocy dydaktycznych (np. słolvników, encyklopedii, atlasów); tornistra (Plecaka

szkolnego, torby szkotneij; artytułów szkolnyót 1rrp. piórnika, bloku, flamastrów, kredek, Pędz|i, farb,

klejów, papierów kolorow}ch, ołówków, długopisówo piór, gumek, temperówek, kalkulatora, bibułY, brystolu,

pupi".u' kancelaryjnego, 
-nożyczek, 

taśmy ktejącej, korektorów, przyborów geometrYcznYch, PlastelinY,
modeliny, segregatoróivo okładek,);obulvia sportowego na zajęcia wychowania flzycznego; stroju na zajęcia

wychowani a- fiiyczncgo (spodenek gimnastycznycho podkoszulki sportowej, bluzY sPortowej, dresu

sfiortowego, spotlni spórtowych); zakupu stroju na zajęcia wychowania flzycznego prowadzone na basenie:

siroju kąpietowego, oi<ularów płpvackich (po dolączeniu zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, Że nauka

ptyvania^odby"wa się * .u1nu"h zajęć tekcyjnych); przyborów i stroju do nauki zawodu (potwierdzone Przez
szilołę); drukarki, tuszu do drukarki, tonera, papieru do drukarkio płyt CD i DVD, Pendriva; abonamentu

internetowego; komputera, monitora, klawiatury, oprogramowania1 mundurka szkolnego (wYmaganego

regulamine m przez szkołę).

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zwtązanych z pobieraniem
_ doĘczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów

miesięcznych, opłacenia zakwaterowania w bursieo internacie)

nauki poza miejscem zamieszkania
(w szczególności na zakup biletów

Je"e|torganp."y"nąą@eleniestypendiumwformach,októrychmowawyżejjestniecelowe,
nieuzasadnione lub niemożliń, stypendium może nye taue udzielone w form

8. Stypendium proszę przekazac:
! ao kasy Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie

I .ru następujące konto bankowe (26 cyfr)

Właściciel konta (imię i nazwisko):
stooień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy:

9. Oświadczenia:
a) Jęstem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyłvego oświadczenia, potwierdzam własnoręczl]Ym

podpisem prawdziwośó clanych zamieszczonych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

b) bęaą. wnioskodawcązobowiązuję się nięzwłocznle powiadomić organ, ktory przyznał stypendium, tj. Burmistrza

Nysy o ustaniu przyczyn, które stanowiĘ podstawę przyznania stypendirrm szkolnego. W przeciwnym przyPadku

nienaleznie pobrane stypendium będzie podlegało ściąnięciu w trybie przep|sów o postępowaniu egzekucYjnYm w

administracji.
c) oświadczam, że wyrażanr zgodę na przetwarzanie podanych przezę mnie darrych osobowych dla Potrzeb

r ozpatrzenia powyzsze go wn iosku.
d) Jednocześlriąoświadczam, że żadne z moich dzieci nie przebywa w ośrodku zapewniającym całodobową oPiekę.

znałatnlzaooznałem się z warunkami uprawniai i do korzystaniaze stypendium szkolne

is wnioskodawc(mieiscowość, data)



10. INFORMAC,IE DODATKOWE

I. Podstawowe terminy i dane:

1) Dochod na osobę w rodzinie - dochod rodziny podzielony przęz liczbę osób w rodzinie.

2) Dochod rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.

3) Rodzina _ osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktyczn7,mzwtązku, wspólnie zamieszkujące

i gospodarujące.

4) Swiadczenie nienaleznie pobrane - świadczenie pienięzne uzyskane na podstawie przedstawionych

nieprawdzi\Ąych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

5) Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne

(kryterium dochodowe na osobę w rodzinie) nie może być większa niż 456 złotych.

6) Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego należy składać do 15 września danego roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów

pracowników słuzb społecznych - do dnia 15 października danego roku.

7) Wnioski składa się w pokoju2I9 Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie (u1. Kolejowa 15, II piętro),

8) uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, moze otrzymac

stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym zę środków

publicznych nie przekracza kwoty 2.120 z|, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich

kolegiow języków obcych i kolegiów pracowników słuzb społecznych nie przekracza kwoty 1.908 zł.

II. Ustalanie miesięcznego dochodu - zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej

,,3, Za dochód uważa się sumę miesięcznych przycho dow z miesiąca poprzedzającego złożęnlę wniosku lub

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez wzg|ędu na tytuł i źrodło ich

uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciązenie podatkiem dochodowym od osob ftzycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisech tł porvszechtłyln uhezpieczeniit rv Naloclor,vylll }"ulldltszu

Zdlorvia oraz ubezplęczenla społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4, Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pienięznego świadczenia socjalnego;

ż) zastłkucelowego;
'3) 

pomocy materialnej mającej chbrakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów

o systemie oświaty;

4) warlości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisólv o promocji zatluclnietliit i instl"ttrcjach

rynku pracy ztfiułu wykonywania prac społecznie uż5Ąecznych.

5



5. W stosunku do osób prowadzących pozaro|ntcządziałalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób ftzycznych na zasadach okreŚlonYch w PrzePisach

o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalnoŚci

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciąenie podatkiem naleznym określonym w PrzePisach

o podatku dochodowym od osób fizycznychi składkami na ubezpieczenie zdrowotne okreŚlonYmi w PrzePisach

o śrł,iaclczeniacli opielti zclrowotllej finatlscrvatrych ze ś1,oclkólv prrbliczllyclt,związane z prowadzeniem tej działalności

oraz odltczonymi od dochodu składkami na ubezpiecżenia społeczne ntęzaliczonymi do kosztów uzYskania

przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym ze dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z

działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym Za PoPrzedni rok kalendarzowY

przęzliczbę miesięcy, w ktorych podatnik prowadził działalnośó, a jeżelt nie prowadzlł dział.alnoŚci, za dochód

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowYm od niektorYch

przychodów osiąganych przęz osoby ftzyczne za dochod przyjmuje się kwotę zadeklarowaną

w oświadczeniu tej osoby.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z dzińalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się

wspólnie zmałżo11riiem,ptzęzpodatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się Podatek wYliczonY w

takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozaro|ntczej działalnoŚci gospodarczej wYnikającY Z

deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozaro|ntcz€1 działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalnoŚci

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznYch ustala się na

podstawie zaśunadczęnia wydane go przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawterĄącęgo informację

o wysokości:

1) przychodu;

2) kośztów uzyskania przychodu;

3) róznicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źrod,ełniżpozaro\nl,czadziałalność gospodarczaw przypadkach o których mowa

w ust. 6;

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczęnla społeczne;

naleznego podatku;

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenle zdrowotne związanychzprowadzeniem pozaroiniczej

działalności gospodarczej .

8. Wysokośćdochodu zpozarolniczejdziałalnościgospodarczejwprzypadkuprowadzęniadziałalnościnazasadach

określonych w przepisach o zryczŃtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przęz

, osoby ftzyczne ustala się na ,podstawie zaświadczenia wydanego ptzez naczelnika właściwego urzędu

skarbowego zawterającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w

zakładzie lJb ezpieczeń społecznych.

9. Przyjmuje się, ze z 1haprzeliczentowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

10. Dochody zpozarolntczej działalności gospodarczej t zhaprzeliczeniowych oraz z innych fuodeł sumuje się.

5)

6)

7)



l1.W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zŁożenia wniosku lub w okresie

pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziily, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodurczlicza się w równych

częściach na 12 koleinych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochod zostŃ wypłacony.

Iż.W przypadku uzyskania j ednor azowo dochodu naleznego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w

dochodzie osoby lub rodziny przez okres, zaktory uzyskano ten dochód.

13.W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu

Narodowego Banku Polskiego z dniawydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia

z pomocy społecznej."

III. Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji

w ramach sĘpendium szkolnego.

Refundacji podlegają w szczególności wydatki poniesione na:

1) koszty nauki języków obcych, zajęc muzycznych, tanecznych, teatralnych, spottowych, informatycznych, zajęc

rewalidacyjnych, wycięczęk szkolnych (w tym wyjść lub wyjazdów do teatru, kina, muzeum organizowanych przez

szkołę), opłaty czesnego;

2) zakup:

a) podręcznikówszkolnych, lektur,

b) zesz7Ąów,

c) pomocy dydaktycznych (np. słowników, encyklopedii, atlasów),

d) tornistra (plecaka szkolnego, torby szkolnej),

e) artykuiów szkolnych (np. piórnika, bloku, flamastrów, kredek, pędzli, farb, klejow, papierów kolorowych,

ołówków, długopisów, piór, gumek, temperówek, kalkulatora, bibuły, brystolu, papieru kancelaryjnego,

nożyczek, taśmy klejącej, korektorów, przyborow geometrycznych, plasteliny, modeliny, segregatorów,

okładek),

1) obuwia sporlowego na zajęcia wychowanta ftzycznego,

g) stroju na zajęcia wychowania fizycznego (spodenek gimnastycznych, podkoszulki sporlowej ,bluzy spotlowej,

dresu sportowego, spodni sporlowych),

h) zakupu stroju na zajęcia wychowania ftzycznego prowadzonę na basęnie: stroju kąpielowego, okularów

pływackich (po dołączeniu zaświadczenta ze szkoły potwierdzającego, ze nauka pływania odbywa się w

ramach zajęć lekcyjnych),

i) przyborów i stroju do nauki zawodu (potwierdzone pTzęz szkołę),

j) drukarki, tuszu do drukarki, tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD, pendriva,

k) abonamentu internetowego,

l) komputera, monitora, klawiatury, oprogramowania,

m) mundurka szkolnego (wymaganego regulaminem przęz szkołę);
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3) zakup biletów miesięcznych, opłacenia

ponadgimn azjalny ch oraz słuchaczy kole giów.

zakwaterowania W bursie, intęrnacie dotyczy uczniów szkół

Przyznane stypendium szkolne będzie zrealizowanę po przedłozeniu przez wnioskodawcę (rodzica/opiekuna

cznia) fl

edukacyjne. Wypłata nastąpi w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie bądŹ przelewem na wskazanY Przez

wnioskodawcę rachunek bankowy.

Refundacji podlegająwyłączniewydatki poniesione w okresie na jaki zostało przyznane stypendium szkolne:

do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień danego roku szkolnego nalezy PrzedłożYĆ fakturY lub

rac|runki z tego okresu. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związkLl z rozloczęciem roku szkolnego na

podstawie faktur lub rachunków wystawionych począwszy od czerwca danego roku,

do stypendi um przyzllanego na okres styczeń - czerwiec danego roku szkolnego nalezy przedłożyc wyłącznie faktLrrY

lub raclrunki wystawione od miesiąca stycznia do końca maja danego roku.

3, Termin przedłożeniadokumerrtów księgowych zostanie określony w decyzji przyznającej stYPendium szkolne.

oświadczam , iż zapoznałem / zapoznałam się z powyższymi informacjami

mieiscowość, data) człtelnv nodois wnioskodaw

Z up. BUR

Aleksander Zyk
Z-clB TRzA

2.

a)

b)


