
Nr ewidencyjny wniosku )............
(wypełnia osoba przyj muj ący wniosek)

data złożenia wniosku

Zńącznik nr l do Zarządzenianr 78llż016
Burmistrza Nysy z dnia 4 lipca 2016 roku

osoba muiący wniosek

V!ł{IOSEK O PRZYZNAIIIE STYPEIYDIUM ZKOLIIEGO

Uczlilowl ZAMIESZKAŁEMUNA TEREI\IIE MIASTA I GMINYI\IYSA

w ro hu szkolnym..................l......

st},oendium szkolne jest przvzrrawane na wniosek rod?ica lub peholetnieeo ucznia- bad]ź d}rrektora szkołv.
wr,uosrr xl,trży wprłNlć urrn ąMI DRaKOWANYMI.

1. Dane wnioskodawcy: rodzic ! opiekun prawny! pehroletni uczeń! dyrektor placówki!
z urzedu 1-1

Nazwisko:
Imię:
Adres zamieszkania:
Telęfon kontaktowy:

2. Dane o obowe ucznia/slucha czai
Nazwisko:
Imiona:
Nazwisko i imię oica:
Nazwisko i imię matki:
Data i miei scę urodzenia:
Pesel:
2a. Adres zamieszkania ucznia

f,

mleJ scowosc..........

kod pocńow

2 b. Adre zameldowania ucznia
,,

mlęJ scowosc..........

kod pocztowy

2 c. Adres do korespondencji (nie wypełniać, gdy adres do korespondencji jest taki sam jak adres
zamieszkania)

3. Informacja o zkole:

Nazwa i adres szkoły:
potwierdzenie szkoĘ - pieczęć szkoły i podpis

(dot. placówęk dla których organem prowadzącym nię jest Gmina Nysa)

Uczen/uczęnnica .. klasy



Oświadczam) żę w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożęnie wniosku nie uzyskałes/am,
jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotnie kwoty krYerium dochodowego rodziny
f nie uzyskałem/am f uzyskńem/am

Nie mam utraconych dochodów !
Mam utracone dochody I



-Ą{ Załącmiki {otyczące sytuacji rodzinnej i mateńalnej rodziny wnioskodawcy (zazlaczyć wlaściwe
stawiając znak X)
E oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia - punkt 4 wniosku,

E zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu bądź nie ze świadczę;rń pieniężnych z pomocy społecznej,

E zaświadczenie albo oświadczenie o otrzymyweniu innego stypendium o charakterze socjalnym,

E zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia ucznia za praĘczną naŃę zawodu ,

D kserokopie (orysinĄ do wglądu) dokumentów potwierdzająpych pobieranie zasiłku wychowawozego, zasiłku
rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego m.in. dodatku z Ęltufu kształcenia i rehabilitacji dziecĘ zasiłku
pielęgracyjnego, dodatku mieszkaniowego itd.

E zaświadczenie z Powiatorrego Urzędu Pracy albo oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku netto dla
bezrobotnych,

E zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

I zaświadczenie z zakłńv pracy albo oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto oblicmnego na podstawie
ustawy z dnia 12 maroa 2004 roku o pomooy społecznej (w t}m umowy zlecenia, umowy o dzieło) - informacja o

sposobie obliczania wysokośoi doohodu zrajduje się w punkcie 10 ,,Informacje dodatkowe" wniosku,

E zaświadozenie ZUS albo oświadczenie o wysokości uzyskanego doohodu netto z zasiłku przndemerytalnego, emerytury,
renty inwalidzkiej, renty rodzinnej,

E kopia odpisu sądowego zasądzająpęgo alimenty na rzecz osób w ro dzjnie, przekazy, przelewy pieniężne, zaświadczenie
od komomika o egzekucji alimentów albo oświadczenie,

D kopia odpisu wyroku sąCowego określająpego kwotę alimentów świadczonych na r7acz innych osób, przekazy,
przelewy pieniężne albo oświadczenie,

D zaświadczenie właściwego organu gniny o wielkości gospodarstwa rolnego wyraźonej w ha przeliczeniowych
ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za dany rok albo oświadczenie,

I dokumenty albo oświadczenia potwiordzająpe uzyskany dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej (wykaz dokumentów w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej zawarĘ jest w
punkcie l0 ,,Informacjo dodatkowe" wniosku)

0 zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskiwaniu sĘpendiów innych niż o charakterze socjalnym otrzymywanyoh ze
środków publicarych,

E zaświadczenia (<lokumenĘ) albo oświadczenie potwierdzająpe uzyskiwanie innych dochodów przez cńoŃów rodzny,
np.: dochody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów

lirrne: ...,.....,,

6. Uczeń/słuchacz spehia następujłc kryteria (laleĘ zannczyó spełniane kryteńum stawiając zrak X
i dołąozyó dokumenty potwierdzająoe stan faktyczny:

n
miesięczna wysokośó dochodu na osobę
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
podąne iest w punkcie 10 ,,Informacie dodatkowe'o

w gospodarstwie domowym nie ptzekracza kwoty
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe

prze łanki inne nź krvterium dochodowe: krótka charaktery tyka

n
w rodzinie występuje bęzrobocie obejmujące osoby
dorosłe zdolne do podjęcia zatrudnięnia,
zareiestrowane w powiatowym uruędzię pracy

D w rodzinie występuje niepełnosprawność orzęczona
dokumentem przew idziany m o drębnym i przepi sam i,

n w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba
potwi erd zona sto sownym zaświadczenięm lękąłskim,

tr w rodzinie występuje wielodzietność,

t] w rodzinie występuje brak umiejętności wypęłniania
funkcii opiekuńczo - wychowawczych

tr vczęń pochodzi w rodziny niepełnej,

D w rodzinie występuje alkoholizm lub narkomania
potwierd zone wywiadęm środowiskorłrym

tr w rodzinie wystąpiŁo zdarzenię losowe



7. Wniosek doĘczy następującej formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach,
naleĘ wybraó właściwą fornę stawiając znak X

tr
całkowite lub częściowe pokrycie kosźów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wyloaczających poza zajęcia rea7izowane w szkole w ramach plarru nauczania, a talrże udziału w zajęciarh
edukacyjnych realizowanych poza szkołą

n pomoc rzeczowa o charakterzę edukacyjtryffi, w tym w szczególności zakupu podręcznikow

tr całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zwięarrych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
- dotyczy uczrriów szkoł ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów

Jeż,eli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej j st nie celowe,
nieuzasadnione lub niemożliwe. stvDendium noże być takźe udzielone w formie świadczenia pieniężnego (ań90d ust 5).

8. Stypendium proszę przekazaó :

! ao kasy Gminneg o Zarządu Oświaty w Nysie
f] ,ru następujące konto bankowe (26 cyfr)

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

9. Oświadczenia:
a) Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za zlożenie falsrywego ośńadczenia, potwierdzam

własnoręcznym podpisem prawdziwośó danych zamieszczonych we wniosku pod rygoren
odpowiedzialności karnej.

b) Będąc wnioskodawcą zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyzna| sĘpendium,
tj. Burmistrza Nysy o ustaniu przyczyn, które stanowiĘ podstawę pzyznania stlpendium
szkolnego. W przeciwnym przypadku nienależnie pobrane stypendium będzie podlegało ściągnięciu
w tlybie przepisów o postępowaniu epekucyjnym w administracji.

c) Oświadczam, że wyrńan zgodę na przetwarzanie podanych przeze nnie danych osobowych dla
potrzeb rozpatrzenia powyż zego wniosku.

d) Jednocześnie oświadczam, że żadne z moich dzieci nie przebywa w ośrodku
całodobową opiekę.

do korzvstania ze dium szkolnbgo.e) Zaooznałamlzapoznałem się z warunkami uprawnia

zapewnnJącym

is wnioskodawcmieiscowość, data

10. INFORMACJE DoDATKowE

I. Podstawowe terminy i dane:

Dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

Dochód rodziny - suma miesięcmych dochodów osób w rodzinie.

Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktyczrrym zwiąku, wspólnie zamieszJ<ujące

i gospodarująpe.

1)

2)

3)



5)

6)

fficZenienienalezniepobrane.świadczeniepienięzneuzys kane na podstawie przedstawionych

nieprawdziwYch informacji lub niepoinfomrowania o zrnianie syhracji materialnej tub osobistej.

Miesięczrra wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne

(kryteńum dochodowe na osobę w rodzinie) nie może byó większa niż 514 złoĘch.
Wnioski o udzielenie stypendium sz.kolnego naleĘ składac do 15 września danęo roku szkolnego,

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

pracowników shrżb społecznych - do dnia 15 października danego roku.

Wnioski składa się w pokoju 219 Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie (ul. Kolejowa l 5, II piętro).

uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publiczrrych, możE otrzymń
stypendium szkolne w wysokości, która łączrrie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków

publicznych nie pzekracza kwoĘ 2.360 zł, aw ptzypaĄkll sfuchaczy kolegiów nauczycielskicb nauczycielskich

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników shźb społeczrrych nie przekracz a kwoĘ 2.124 zL

II. Ustalanie miesięcznego dochodu - zasady określone w ań. 8 ust. 3-13 u tawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej

,,3. Za dochód, uwża się sumę miesięczrrych przychodów z miesiąca poprzedzająpego ńożetie wniosku lub

w Przypadku utraĘ dochodu z miesiącą w którym wniosek zośŃ zlożsny, bez względu na t5ńuł i źródło ich

uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczrre obciążrcnie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ub ezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrońa oraz ubezpieczenia społeczne okeślone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świad czonych na tzecz innych osób.

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

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mająpej charakter socjalny albo motywacyjny, przyzrrawanej na podstawie przepisów

o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze; . '

5) Świadczenia przysfugującego osobie bezrobotrej na podstańe przepisów o promocji zatudnienia

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pienięźnego i pomocy pienięznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.

o dzińaczach opozycji antykomunistycntej oraz osobach represjonowanych z powodów polityczrrych (Dz.U.

poz.693);

ó) dochodu z powierzchni u6ńków rolnych poniżej l hapneliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego. O którym mowa w ustawie z dnia 1l lutego 2016 r. o pomocy panstwa

w wychowywaniu dzieci @z.IJ. poz. t95), oruzdodatku wychowawczego, o łlórym mowa w ustawie z dnia

9 czervvca20ll r. o wspierarriu rodziny i systemie zastępczej (Dz.U. z2015 t. poz.332, zpófu, 
^),

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ań. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrznśńa2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2014 t. poz. lL87, ze zrn.)

7)

8)



6.

7.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolnicządziałalnoŚĆ gospodarczq.

l) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób ftzyczlych na zasadach okreŚlonych w przepisach

o podatku dochodowym od osób ftzycznych -- za doclród przyjmuje się przychód z tej dzińdności

pomniejszony o koszĘ uzyskania przychodu, obciążeńe podatkiem należnym określonym w przepisach

o podatku dochodowym od osób fizyczrrych i składkami na ubezpieczenie zdrowotre okreŚlonYmi w przePisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków public znych, zńryale z Prowadzeniem tej działalnoŚci

oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosźów uzYskania

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

działalności gospodarczej wykazanego w zezlańu podatkowym ńożonym za popruedń rok kalendarzowy

przezliczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działatność, ajeżeli nie prowadził działalnoŚci, za dochód

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczahowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby ftzyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną

w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy pnychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się

wspólnie z małżoŃiem, przez podatek n ależny, o któr5łn mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wYliczonY w

takiej proporcji, w jakiej pozosĘe dochód podatnika z pozarolńczej działalnoŚci gospodmczej wynikający z

deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów,

Wysokośó dochodu z pozarolniczsj działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalnoŚci

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

podstawie zaświadczenia wy danego ptzez lnczelnika właściwego urzędu skarbowego, zavłierajęego informację

o wysokości:

1) przychodu;

2) kosźów uzyskania przychodu;

3) róZnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych zródeł niż pozatolńcza działalność gospodarczaw ptrrypadkach o których mowa

w ust. 6;

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

należnego podatku;

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zwiąarrych z prowadzeńem pozarolniczej

działalności gospodarczej.

8. Wysokośó dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia dzińńności na zasadach

określonych w przepisaoh o zryczŃowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąanych Przez

osoby fizycme ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez nacze|ńka właściwego urzędu

skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia sHad"t *
ZakJadzie Ubezpieczeń Społecmych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysoko ści 288 zŁ

10. Dochody z pozmolniczej działalności gospodarczej i zhaprzeliczeńowych oraz z innychbódeł sumuje się.

5)

6)

7)



5V przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąp żożenia ńiosku lub w okresie

pobierania świadczsnta z pomocy społeczrrej dochodu jednorazowe go pruelaaczającego pięciokrotnie kwoĘ:

1) kryteńum dochodowego osoby samotnie gospodarująpej, w prąryadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryteńum dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych

częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiącą w ltórym dochód został w;płacony.

12.W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w

dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano tęn dochód.

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

Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia

z pomocy społecznej,"

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

w ramach stypendium szkolnego.

Refundacji podlegają w szczegótnoici wydatki poniesione na:

r' zakupu podręczrrików szkolaych, lektur (na dany rok szkolny), kompendium, vademecum, zpszytovł, pomocy
dydaktycarych (np. słownikóq encyklopedii, atlasów, map, globusów),
zakupu tomista (plecaka szkolnego, torby sz-kolnej),
zakupu artykułów szkolnych (np. piómika, bloku, flamastrów, kredeŁ pędzli, farb, klejów, papierów
kolorowych, ołówków długopisów, pióą gumek, temperówek, kalkulatorą bibuły, brystolu, papieru
karrcelaryjnego, noĘczeĘ taśmy klejącej, korektorów, przyborów geomeĘcmycĘ plasteliny, modeliny,
segregatorów, okładek i innych art. plastycznych wymaganych przez szkołę),
zakupu obuwia zrniennego wymaganego regulaminem szkoĘ (l para na dany rok szkolny),
zakupu obuwia sportowego na zajęcia wychowania ftzycnlego, stoju na zajęcia wychowania ftzycznego
(spodenek gimnastyczrrycĘ podkoszulki sportowej, bluzy sportowej, dresu sportowego, spodni sportowych,
getrów),

ł zahĘu stroju na zajęcia wychowania flzycznego prowadzone na basenie: stroju kąpielowego, okularów
pĘwackich, czepka, klapek na basen (po dołączeniu zaśńńczenia ze szkoĘ potwierdzającego, że nauka
pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnyĄ,

r' zakuptlptzyborów i stroju do nauki zawodu (potwierdzone przez szkołę),
r' zakotzystanie z domowego intemetu,
r' zakupu tabletu, komputera (stacjonamego, laptopą notebooka), monitora, klawiatury, myszki,

oprogramowanią programów edŃacyjn}ch, drukarki, tuszu do drukarki, tonera, papieru do drukarki, pł},t CD
i DVD, pendrive
zakupu mundurka szkolnego (wymaganego regulaminem przez szkołę);
naŃi języków obcych,
zajęć muzycmych (w tym zakupu określonego spfzętu muzycznego po dołączeniu zaświadozenia ze szkĄ mlzycnej
potwierdzającego ucąszozanie ucmia na zaj ęcia),ł zajęótane,cmych,

r' zajęć teafra]nych,
ł zaj& sportowych,
r' zaj& ińormatycznych,
r' zajęć rewalidacyjnych,
{ wycieczek szkolnych (w łm wyjść lub wyjazdów do teatru, kiną muzeum organizowanych ptzez,szkołę -

dokumentowanych zaświadczeniami ze szkoły potwierdzającymi poniesienie opłaty),
r' opłaty czesnego,
r' zakupu biletów miesięcznych, opłacenia zakwaterowania w bursie, intemacie - dotvcąv uczrriów szkół

ponadgimnazjalnvch oraz sfuchacry koleeiów.
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1. przyznane stypendium szkolne zręalizowane

potwierdzających poniesione wvdatki edukacyjne. wylata nasąli w kasie Gminnego zarząlu oświaty w Nysie bądź

przelewem na wsk azaly prznz wnioskodawcę rachunek baŃowy,

Refundacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione w okresie najaki zostało przyznane stypendium szkolne:

do stypendium przyzlmrrego na okes wrzesień - grudzień danego roku szkolnego ltaleĘ ptzndłoĘć faktury lub

rachunki z tego okesu. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z ro?{,ocąciem roku szkolnego na

podstawie faktur lub rachunków wystawionych pocąwszy od lipca danego roku,

do stypendium przymanego na okres styczeń _ czerwiec danego roku sz,ko|nego na|ży pnedłoĘć wyłącznrie faktury

lub rachuŃi wystawione od miesiqpa tycznia do maja danego roku,

Termin przedłożenia dokumentów księgowych zostanie określony w decyzj i przynlająrel stypendium szkolne,


