Załącznik Nr 1

Wniosek o udzielenie dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Września
na rok
Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż gmina Września,
prowadzących na terenie gminy Września szkoły niepubliczne
T ermin składania wniosku: do 30 w rze śnia rok u poprze dzające go rok udziele nia dotacji
Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miast a i Gminy we Wrześni

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Nr domu

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (wraz z adresem na rachunku) /

Numer rachunku bankowego

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły
Nazwisko i imię

T yt uł prawny / pełniona funkcja

Nr lokalu

Część II
DANE O SZKOLE
Numer wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych

NAZWA szkoły

Adres szkoły
Kod Poczt owy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

REGON

NIP

Kontakt:
tel. stacjonarny
(t el. komórkowy)
adres e'mail

TYP szkoły
(przedszkole, punkt przedszkolny, zespół przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Nr lokalu

Część III
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
1. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ - SIERPIEŃ
Liczba dzieci w przedszkolu

w tym:

dzieci z innych gmin

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym

w tym:

dzieci z innych gmin

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym
Liczba dzieci w zespole przedszkolnym
Liczba uczniów w szkole podstawowej
Liczba uczniów w gimnazjum
Informacje dodatkowe
1) dzieci / uczniowie niepełnosprawni posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym
wspomaganiu rozwoju

w oddziałach
integracyjnych

upośledzeni umysłowo w st opniu
lekkim, niedost osowani społecznie, z
zaburzeniami zachowania, zagrożonych
uzależnieniem, z chorobą przewlekłą,
słabo widzący, niewidomi,
niepełnosprawni ruchowo, z
zaburzeniami psychicznymi, słabo
słyszący, niesłyszący, upośledzeni
umysłowo w st opniu umiarkowanym i
znacznym

przedszkole
oddział
przedszkolny
punkt
przedszkolny
zespół
przedszkolny
szkoła
podst awowa
gimnazjum

2) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

Upośledzeni umysłowo w stopniu
głębokim, z niepełnosprawnością
sprzężoną, z aut yzmem

2. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ
Liczba dzieci w przedszkolu

w tym:

dzieci z innych gmin

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym

w tym:

dzieci z innych gmin

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym
Liczba dzieci w zespole przedszkolnym
Liczba uczniów w szkole podstawowej
Liczba uczniów w gimnazjum
Informacje dodatkowe
1) dzieci / uczniowie niepełnosprawni posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym
wspomaganiu rozwoju

w oddziałach
integracyjnych

upośledzeni umysłowo w st opniu
lekkim, niedostosowani społecznie, z
zaburzeniami zachowania, zagrożonych
uzależnieniem, z chorobą przewlekłą,
słabo widzący, niewidomi,
niepełnosprawni ruchowo, z
zaburzeniami psychicznymi, słabo
słyszący, niesłyszący, upośledzeni
umysłowo w st opniu umiarkowanym i
znacznym

przedszkole
oddział
przedszkolny
punkt
przedszkolny
zespół
przedszkolny
szkoła
podst awowa
gimnazjum

2) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

Upośledzeni umysłowo w st opniu
głębokim, z niepełnosprawnością
sprzężoną, z autyzmem

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:
1)
2)
3)

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane.
W przypadku zmian danych dotyczących: zmiany adresu organu prowadzącego szkołę, nr konta bankowego, nr telefonów, adresu e'mail
podanych we wniosku, należy poinformować organ dotujący w celu umożliwienia sprawnego kontaktu WOS z organem prowadzącym
W przypadku prowadzenie kilku typów szkół, wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Uwagi:
(wypełnia Wydział Oświat y Kult ury i Sportu)

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

