
Zarząd Oświaty, Kultury i  Sportu ul. Olimpijska 1 Głubczyce telef. 485 31 31 
 

1. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi kontraktowemu 

2. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

3. Nagrody Burmistrza Głubczyc dla nauczycieli 

4. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Głubczyc 

5. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły  

w sprawach awansu zawodowego nauczycieli 

6. Postępowanie powypadkowe pracowników i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów  

w Głubczycach 

7. Prowadzenie ewidencji w zakresie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat  

z terenu gminy 

8. Powiadomienie o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież  

w wieku 16-18 lat 

9. Stypendium szkolne 

10. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

11. Zasiłek szkolny 

12. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 

13. Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

14. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjów w Gminie Głubczyce 

15. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) 

16. Zwolnienie nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie  

w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole 
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ZARZĄD OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  
ul. Olimpijska 1 

48-100 Głubczyce 
 

Opis procedury 
 
Nazwa procedury Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego nauczycielowi kontraktowemu 
Wymagane dokumenty • wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego 

• Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 
• Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz 

zajmowanym  stanowisku w okresie odbywania stażu 
• Zatwierdzony plan  rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z 

jego realizacji  
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu  
• Inna dokumentacja świadczona o osiągnięciach zawodowych. 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Postępowanie egzaminacyjne 
• dla wniosków złożonych do 30 czerwca:  do 31 sierpnia  
• dla wniosków złożonych do 31 października:  do 31 grudnia 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Opolski Kurator Oświaty 

Podstawa prawna Art. 9 b ust 4 Karta nauczyciela 

Dodatkowe informacje  

Formularz  Wzór wniosku 
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WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIE Ń 
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

 
……………………………… 
/imię i nazwisko nauczyciela/ 
 
…………………………….. 
/stopień awansu zawodowego/ 
 
…………………………….. 
/miejsce zatrudnienia/ 
 
 
                                                                           BURMISTRZ GŁUBCZYC 
 
 
W związku z zakończeniem stażu i otrzymaniem w dniu ……………………………* 
pozytywnej oceny dorobku za okres stażu, proszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego 
nauczycieli /Dz. U. nr 260, poz. 2593 / do wniosku załączam następujące dokumenty: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Proszę o włączenie do składu komisji przedstawiciela ……………………………………. 
                                                                                       /wskazać wybrany związek zawodowy / 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ………………………………… 
                                                                                  /podpis nauczyciela składającego wniosek/ 
 
 
 
 
 
* wniosek należy złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu   
     
** wł ącznie do składu komisji przedstawiciela wskazanego we wniosku Związku Zawodowego następuje 
wyłącznie na wniosek nauczyciela. 
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Opis procedury 
 
Nazwa procedury Nagrody Burmistrza Głubczyc dla nauczycieli 
Wymagane dokumenty Wniosek organu prowadzącego, dyrektora ZOKiS dyrektora szkoły, 

rady pedagogicznej, rady rodziców, lub zakładowej organizacji 
związkowej, złożony do 15 września 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Decyzja  Burmistrza Głubczyc przed Świętem Edukacji Narodowej 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  ------------------------- 

Podstawa prawna Uchwała Nr XXIII/295/05 Rady Miejskiej w Głubczycach  z dnia   
24 lutego 2005     

Dodatkowe informacje  

Formularz  Wzór wniosku 
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WNIOSEK 
o przyznanie  NAGRODY BURMISTRZA GŁUBCZYC 

 
 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Głubczyc  - Panu/i 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
                    /imiona i nazwisko / 
 
……………………………………………………………………………………… 
 / wykształcenie, stopień awansu zawodowego oraz staż pracy pedagogicznej/ 
 
 
zatrudnionemu/nej ……………………………………………………………………. 
                                /nazwa szkoły lub placówki, stanowisko/ 
 
 
 
za następujące osiągnięcia : 
/obok innych zasług w treści umieścić również wykaz wydanych przez kandydata publikacji, 
dokumentacji, pomocy naukowych, programów nauczania, innowacji, innych/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ………………………………………. 
                                                                                          Pieczątka podpis 
Komisja opiniująca proponuje: przyznać nagrodę w wysokości……………………….. zl, 
- nie przyznać nagrody. 
Podpisy: 
 
 
Zatwierdzam  - nie zatwierdzam wniosku Komisji 
 
 
                                                                                                                 Burmistrz Głubczyc 
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Opis procedury 
  Nazwa procedury Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w 

rozumieniu kpa w stosunku  do dyrektora szkoły w 
sprawach awansu zawodowego nauczycieli 

Wymagane dokumenty Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły, kierowane do Burmistrza 
Głubczyc  przez dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem. 
W załączeniu: 
                      decyzja dyrektora szkoły 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Niezwłoczne podtrzymanie lub uchylenie decyzji dyrektora szkoły  

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w ciągu 30 dni 
od otrzymania decyzji Burmistrza Głubczyc 

Podstawa prawna Art. 9 b ust 7 Karty Nauczyciela 

Dodatkowe informacje  

Formularz   

 
Opis procedury 

Nazwa procedury Postępowanie powypadkowe pracowników i uczniów 
przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów 

w Głubczycach 
Wymagane dokumenty 1) protokoły powypadkowe pracowników i uczniów 

2) opinie lekarskie o wypadkach 
3) protokoły przesłuchań poszkodowanego i świadków 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Protokół spisuje się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Następnie 
zaznajamia się z jego treścią poszkodowanego ( w przypadku ucznia – 
rodziców). W ciągu kolejnych 5 dni dyrektor placówki  zatwierdza 
protokół. 

Miejsce złożenia wniosku 1) placówki oświatowe. 
2) Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul 

Olimpijska 1 
Jednostka odpowiedzialna 1) Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. 

Olimpijska 1 – dział BHP, 
2) Dyrektor danej placówki 

Tryb odwoławczy  1) w przypadku wypadków pracowników – Sad Pracy w 
Kędzierzynie Koźlu 

2) w przypadku wypadków uczniów – Burmistrz Głubczyc 
Podstawa prawna 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
publicznych i niepublicznych placówkach (Dz.U.z 2003 nr 6 
poz. 69) 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r w 
sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz. U. nr 115, poz. 744). 

Dodatkowe informacje Brak 

Formularz   
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Opis procedury 
 
  Nazwa procedury Prowadzenie ewidencji w zakresie realizacji obowiązku 

nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat z terenu  
gminy 

Wymagane dokumenty Powiadomienie Burmistrza Głubczyc prze rodziców o formie spełniania 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku  
16 -18 lat  

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Do 30 września każdego roku 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy   

Podstawa prawna Art. 18 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 

Dodatkowe informacje  

Formularz  Wzór powiadomienia 
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Powiadomienie 

o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
przez młodzież w wieku 16 – 18 lat 

 
……………………………….. 
/ imiona i nazwisko rodziców/ 
 
 
,……………………………… 
/adres zamieszkania/ 
 
……………………………… 
 
 
                                                                                                BURMISTRZ  GŁUBCZYC 
 
 
 
- dotyczy dziecka w wieku 16 – 18 lat 
 
 
         Informuję, że syn/córka…………………………………………………………….. 
                                                                                   / imię i nazwisko/ 
 
ur. ………………………………………………………………………………………… 
                                / data i miejsce urodzenia/ 
 
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………… 
                                                       / dokładny adres/ 
 
realizuje obowiązek szkolny / obowiązek nauki w ……………………………………….. 
                                                                                     /nazwa szkoły, adres/ 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach w tym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   …………………………………………. 
                                                                                                / czytelny podpis / 
 
Głubczyce, dn. …………………………………………. 
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Opis procedury 
 
Nazwa procedury Stypendium szkolne 
Wymagane dokumenty Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii 

odpowiednio dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach 
Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Termin składania wniosków – Wnioski o stypendium na rok szkolny 
2004/2005 należy składać do 31 marca 2005r.                                       
Na rok  2005/2006 - do 15 września 2005r. (słuchacze kolegiów do 15 
października). Decyzja  Burmistrza w trybie kpa  

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 

Podstawa prawna Uchwała nr XXIII/298/05  Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r  

Dodatkowe informacje  Stypendium przyznawane jest IX do VI 

Formularz  Wzór wniosku 
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……………………..dn………….. 
                                                                                                                     
 
                                                                                                              Pan  
                                                                                                              BURMISTRZ   GŁUBCZYC 
 
                             Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
1. Dane osobowe ucznia/ słuchacza/ wychowanka 
Imię i nazwisko  
Imiona rodziców  
Data i miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania    
2. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub 

nauki 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
3. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub za  XII  2004r 
Lp Źródła   dochodu   netto* Kwota zł 
1 Wynagrodzenie za pracę i świadczenia rodzinne wg załączonego 

zaświadczenia 
 

2 Świadczenia rodzinne  
3 Emerytura, renty inwalidzka, rodzinne, socjalne oraz strukturalne łączenie 

ze świadczeniami rodzinnymi  ( niepotrzebne skreślić ) 
 

4 Stałe zasiłki z pomocy społecznej  
5 Dodatki mieszkaniowe  
6 Alimenty  
7 Zasiłki dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny  
8 Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej  
9 Gospodarstwo rolne………..…ha przeliczeniowe x194 zł  
10 Inne – wymienić  
 Razem dochody  
 Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie   
* źródła dochodu muszą być udokumentowane (zaświadczenie, decyzja, odcinek renty, emerytury, potwierdzenie odbioru) 
4.Spełnianie kryteriów zawartych w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty ( niepotrzebne skreślić) 
potwierdzone odpowiednim zaświadczeniami 
a) Rodzina ma niskie dochody na osobę 
     (nie więcej niż 316 zł netto na osobę)  

Tak Nie b) w rodzinie występuje bezrobocie Tak Nie 

c) w rodzinie występuje niepełnosprawność Tak Nie d) w rodzinie występuje ciężka  lub długotrwała  
     choroba 

Tak Nie 

e) w rodzinie występuje wielodzietność Tak Nie f) w rodzinie występuje brak umiejętności  
    opiekuńczo-wychowawczych 

Tak Nie 

g) w rodzinie występuje alkoholizm lub  
     narkomania 

Tak Nie h) rodzina jest niepełna Tak Nie 

5.Pożądana forma pomocy materialnej-inna niż forma pieniężna 
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   1.Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: 
      
………………………………………………………………………………………………………………. 
      
………………………………………………………………………………………………………………. 
   (wpisać rodzaj pomocy np. zakup podręczników, zeszytów, przyborów, ubioru sportowego, wycieczki 
szkolne) 
   2.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych: 
      
………………………………………………………………………………………………………………. 
                (wpisać miejsce i rodzaj zajęć oraz podmiot prowadzący zajęcia edukacyjne) 
    3.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania: 
      
………………………………………………………………………………………………………………. 
          (wpisać rodzaj kosztów np. dofinansowanie kosztów zamieszkania, czesnego, biletów 
miesięcznych)  
6.Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję (niepotrzebne skreślić) inne stypendium socjalne ze 
środków publicznych 
Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesięcznie 
  
7.Świadomy/a  odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych oświadczam, że 
zapoznałem się z warunkami przyznawania stypendium oraz potwierdzam prawdziwość podanych 
wyżej informacji                                  wraz z załącznikami. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej 
dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach 
wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla ucznia/słuchacza zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101,poz.926.z póź. zm) 
 
……………………………..                                           ..…………………………………….. 
         (data i miejscowość)                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy-pełnoletniego ucznia  
                                                                                                                                     ew. rodzica , opiekuna prawnego lub dyrektora szkoły) 

9. Załączniki (niepotrzebne skreślić) 
a)zaświadczenie o dochodach ojca 
b) zaświadczenie o dochodach matki 
c)zaświadczenie o bezrobociu  
d)zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z opieki społecznej 
e)zaświadczenie o dochodach rolniczych  (wielkość gospodarstwa) 
f)zaświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt.4  (wymienić je poniżej) 
   - zaświadczenie o ……………………………………………………………………………… 
   - zaświadczenie o ……………………………………………………………………………… 
   - zaświadczenie o ……………………………………………………………………………… 
10. Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium 
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
          (pieczątka szkoły)                                                                (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 
 

Uwaga: 1. Wnioski należy składać w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1. 
                 2. Istnieje możliwość przyznania stypendium za okres od 01.01.2005r do 30.06.2005r w tym przypadku dane 

             o dochodach   rodziny (pkt 3 wniosku) muszą dotyczyć miesiąca grudnia 2004r, a wnioski powinny być złożone 
             do  31 marca 2005r 
          3. Rodzice ucznia  otrzymującego stypendium (uczeń pełnoletni, prawni opiekunowie) są obowiązani niezwłocznie   
              powiadomić Burmistrza Głubczyc, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

                 4. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania  
                     stypendium szkolnego. 
                  5 Należności z tytułu nienależytego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o  
                      postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
                  6.Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły/kolegium. 
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Opis procedury 
 
 
Nazwa procedury Zasiłek  Szkolny 
Wymagane dokumenty Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, w terminie nie dłuższym 

niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 
tego zasiłku , po zasięgnięciu opinii  dyrektora szkoły , zaświadczenia o 
dochodach 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Decyzja Burmistrza w trybie KPA 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 

Podstawa prawna Uchwała nr XXIII/298/05  Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r  

Dodatkowe informacje  

Formularz  Wzór wniosku 
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                                                                             Pan  
                                                                             BURMISTRZ GŁUBCZYC 
 
 

Wniosek 
o przyznanie zasiłku szkolnego 

 
Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004r Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) składam wniosek o przyznaniu zasiłku szkolnego dla: 
4. Dane osobowe ucznia/ słuchacza/ wychowanka 
Imię i nazwisko  
Imiona rodziców  
Data i miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania    
5. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub 

nauki 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
 
3.   Miesięczny dochód netto na jedna osobę w rodzinie  wynosi ………………….   zł 
 
4.   Oczekiwana forma udzielonego zasiłku: 

1) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                (wyszczególnić  wydatki) 
 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym ( w tym w szczególności zakup podręczników i 
innych pomocy naukowych) 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
              (wyszczególnić wydatki) 
 
 
 
 

5. Wniosek uzasadniam trudną sytuacja materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie w związku z wystąpieniem następującego zdarzenia losowego: 

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

 
  6. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych (art. 233 § 1 KK)  
      potwierdzam prawdziwość podanych wyżej informacji oraz wszystkich załączników. 
 
  7.Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla  
     potrzeb realizacji pomocy materialnej. 
 
 
……………………………..                                          …………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy -pełnoletniego       
                                                                                                     ucznia ew. rodzica lub opiekuna prawnego  
                                                                                                                ucznia niepełnoletniego) 
 

Do wniosku załączam: 
dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego 

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

      ……………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

  Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi zasiłku szkolnego 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
          (pieczątka szkoły)                                              (pieczątka i podpis dyrektora) 
 

Uwaga: 1. Wnioski należy składać w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1. 
          2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia  
              zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku 
          3.Źródła dochodu muszą być udokumentowane (zaświadczenie, decyzja, odcinek renty, emerytury) 
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Opis procedury 
 

Nazwa procedury Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej 

Wymagane dokumenty Wykaz wymaganych dokumentów zawarty jest w art. 7 ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997r o bezpieczeństwie imprez masowych 

Opłaty skarbowe 76 zł – zezwolenie 
50 gr – od każdego załącznika  

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Organizator imprezy masowej występuje do Burmistrza Głubczyc z 
wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
imprezy. 
Burmistrz Głubczyc wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 
masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku przez organizatora imprezy. 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w  Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Od decyzji Burmistrza Głubczyc służy odwołanie do samorządowego 
kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze 
rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. z 2001r Nr 120, poz. 1298 z póź. zm.) 

Dodatkowe informacje Brak 

Formularz   

 
 
 
 

Opis procedury 
 

Nazwa procedury Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Głubczyce 
Wymagane dokumenty Dowód osobisty 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Natychmiast, bez zbędnej zwłoki 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Od wniosku o sprostowanie służy odwołanie do Dyrektora ZOKiS 

Podstawa prawna Statut Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach    

Dodatkowe informacje Brak 

Formularz   
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Opis procedury 
 
Nazwa procedury Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) 

Wystawianie druków Rp-7 pracownikom i byłym pracownikom 
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów w Głubczycach do: 

• naliczenia kapitału początkowego przez ZUS 
• naliczenia emerytury 
• naliczenia renty 

Wymagane dokumenty Podanie pracownika lub pismo dyrektora placówki oświatowej 
zawierające:   

• imię i nazwisko – (rodowe) 
• adres zamieszkania 
• PESEL 
• nazwa placówki i okres zatrudnienia 
• świadectwo pracy (kserokopia) 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) wydaje się w 
ciągu miesiąca. Termin wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i 
wynagrodzeniu uzależniony jest od otrzymania danych uzupełniających 
do wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków 

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Od wniosku o sprostowanie służy odwołanie do Dyrektora ZOKiS 

Podstawa prawna Ustawa z dn. 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118)    

Dodatkowe informacje Brak 

Formularz   

 
 

Opis procedury 
 
  Nazwa procedury Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w 

całości lub części z obowiązku zwrotu zasiłku na 
zagospodarowanie w przypadku gdy nie przepracuje 

trzech lat w szkole 
Wymagane dokumenty Wniosek nauczyciela wraz z uzasadnieniem 

Opłaty skarbowe Nie pobiera się 

Opłaty administracyjne Nie pobiera się 

Inne opłaty Nie pobiera się 

Termin i sposób załatwienia Decyzja Burmistrza Głubczyc w trybie KPA  

Miejsce złożenia wniosku Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul Olimpijska 1 

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1 

Tryb odwoławczy  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 

Podstawa prawna Art. 61  ust 3 Karty Nauczyciela ( Dz.U. t.j. z 2003r Nr 118, poz. 1112) 

Dodatkowe informacje  

Formularz   

 
 


