Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/1315/2012
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 2a do regulaminu

Informacja o faktycznym uczestnictwie
uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

w miesiącu …………………….
roku……………..
Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób
prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy szkoły, w
których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Pieczęć wpływu do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy Nr sprawy:
…………………………………………………………………………………
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy)
Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Termin składania: do 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc
Miejsce składania: Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce złożenia wniosku o dotację.

Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:





Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE O SZKOLE



NIEPUBLICZNA

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez m.st. Warszawa

Nazwa

Typ (tylko szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne dla młodzieży)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zawody, w których kształci szkoła ( wymień jakie )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część B
INFORMACJA O FAKTYCZNYM UCZESTNICTWIE UCZNIÓW W OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH
EDUKACYJNYCH
Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim

Ogółem uczniów ……………………..

Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH
INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w
ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.
114, z późn. zm.).
Oświadczam, że w szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w
ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację

Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność wniosku:
- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez m.st. Warszawa,
- z wnioskiem o dotację, o którym mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data, podpis i pieczątka imienna naczelnika
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy)

