Załącznik nr 1 do Uchwały …..
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia ………………. 2021 r.

………….......…………
(pieczęć osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej –
prowadzącej dotowany podmiot)

Wójt Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK ……………
Termin składania wniosków do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

1. Dane niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:
Pełna nazwa i adres:

Adres do korespondencji:

Telefon, adres e-mail:

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie
aktualne zaświadczenie)*:

3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej (ostatnia aktualna
decyzja)*:

4. Rachunek bankowy (niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego) właściwy do przekazania należnej dotacji:
Nazwa banku:

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:
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Nr rachunku bankowego:

5. Planowana liczba uczniów:
STYCZEŃSIERPIEŃ

a)

WRZESIEŃGRUDZIEŃ

W TYM UCZNIOWIE
NIEPEŁNOSPRAWNI**

w PRZEDSZKOLU:
w tym: ogólna liczba dzieci spoza
terenu gminy Kobierzyce

b)

w INNEJ FORMIE WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO:
w tym: ogólna liczba dzieci spoza
terenu gminy Kobierzyce

c)

w SZKOLE PODSTAWOWEJ:
w tym: ogółem w oddziale przedszkolnym
„0”
w tym: ogólna liczba dzieci w oddziale
przedszkolnym spoza terenu gminy
Kobierzyce

6. Planowana liczba:
STYCZEŃSIERPIEŃ

a)

b)

WRZESIEŃGRUDZIEŃ

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w
art. 127 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.
uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, posiadających
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.

7. Dane o planowanej liczbie uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności oraz na
dodatkowe wagi.
Rodzaj szkoły

Szkoła

Przedszkole

Inna forma wychowania
przedszkolnego

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.
127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy
wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.
niesłyszących

słabosłyszących

niewidomych
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słabowidzących
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnościami sprzężonymi
niedostosowanych społeczne
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
z zaburzeniami psychicznymi***
z zaburzeniami zachowania***
z chorobami przewlekłymi***
zagrożonych uzależnieniem***
DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ DODATKOWE WAGI

uczniowie niepełnosprawni w oddziałach
integracyjnych
uczniowie mniejszości narodowej lub
etnicznej, uczniowie romscy
uczniowie korzystający z dodatkowej
bezpłatnej nauki języka polskiego
uczniowie klas sportowych
uczniowie klas mistrzostwa sportowego
uczniowie, spełniający inną przesłankę zwiększającą dotację naliczaną według
subwencji oświatowej - określoną w
rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla podmiotów samorządu terytorialnego w
danym roku (podać rodzaj przesłanki):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

8. Dane osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący
Imię i nazwisko:
Tytuł prawny/ Pełniona funkcja:
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9. Informacje o osobie właściwej do składania comiesięcznych informacji o faktycznej
liczbie uczniów.
Imię i nazwisko:
Tytuł prawny/ Pełniona funkcja:

…………………, dnia …………………
(miejscowość)

………………………………………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej do składania wniosku)

*zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji, decyzją o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;
**dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
*** dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.
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