Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/1315/2012
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 1 do regulaminu

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok …………..
Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących
na terenie m.st. Warszawy przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły
specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne, placówki specjalistyczne oraz poradnie
psychologiczno-pedagogiczne
Pieczęć wpływu do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla
Nr sprawy:
dzielnicy / kancelarii Biura Edukacji

…………………………………………………………………………………

(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy/ Biuro
Edukacji)
Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Miejsce składania: Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na siedzibę przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
lub miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego / Biuro Edukacji dla szkół specjalnych, placówek oświatowych
specjalnych, placówek specjalistycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

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 OSOBIE(OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)ORGAN PROWADZĄCY
Nazwisko i imię

Tytuł prawny ( należy dołączyć do wniosku )

DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE / SZKOLE
SPECJALNEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PLACÓWCE
SPECJALISTYCZNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
NIEPUBLICZNA





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

PUBLICZNA

Data i nr wpisu do rejestru wydanych zezwoleń
prowadzonego przez m.st. Warszawa
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane,
technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy, placówka oświatowa: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oświaty,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku,
o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówki zapewniające opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówka specjalistyczna, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szkoła prowadzi (wymień jakie):
• oddziały specjalne, integracyjne, sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne, mniejszości narodowych,
przysposabiające do pracy,
• klasy terapeutyczne i wyrównawcze,
• oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej,
• internat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zawody, w których kształci szkoła (wymień jakie)

Adres przedszkola / szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / placówki specjalistycznej /
poradni psychologiczno-pedagogicznej / miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego
Kod pocztowy
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Rachunek bankowy przedszkola / szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / placówki
specjalistycznej / poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie może być to rachunek osoby prowadzącej) lub rachunek bankowy
osoby fizycznej / prawnej prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego, właściwy do przekazywania dotacji
Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Część B
Dane o planowanej liczbie uczniów
w roku ……………
PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ – SIERPIEŃ
Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych

w klasie ogólnodostępnej
(nie dotyczy szkół
policealnych oraz nie
obejmuje uczniów
korzystających z
dodatkowej bezpłatnej
nauki języka polskiego, o
których mowa w art. 94a
ust. 4 i 4b ustawy o
systemie oświaty)
w oddziale integracyjnym
w oddziale specjalnym
w oddziale dwujęzycznym
w klasie terapeutycznej
w klasie wyrównawczej
w klasie mniejszości
narodowej
uczniów korzystających z
dodatkowej bezpłatnej
nauki języka polskiego, o
których mowa w art. 94a
ust. 4 i 4b ustawy o
systemie oświaty
w oddziale sportowym

Dotyczy szkół
policealnych dla

w oddziale mistrzostwa
sportowego
kształcących się w
zawodach
medycznych
w pozostałych
szkołach
policealnych dla
młodzieży

Wypełniają szkoły prowadzące internat

Ogółem uczniów korzystających z internatu: …………………………………………...
Dotyczy szkół dla dorosłych

Ogółem uczniów w szkołach dla dorosłych: ………………………………………………
W tym: uczniowie klas medycznych w szkołach policealnych dla dorosłych:……………………………

z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo w
stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

z zaburzeniami
psychicznymi

z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją

słabo widzący

niewidomi

z chorobami przewlekłymi

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami zachowania

………………

niedostosowani społecznie

podstawowej)

W tym uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

upośledzeni umysłowo w
stopniu lekkim

Ogółem
(bez uczniów oddziałów
przedszkolnych przy szkole

Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego
(zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo w
stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo w
stopniu umiarkowanym
lub znacznym

upośledzeni umysłowo w
stopniu lekkim

słabosłyszący

………………

niesłyszący

niewidomi

słabowidzący

z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją

W tym uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Ogółem

Dane o liczbie uczniów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania
przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin
Rocznik wiekowy
(rok urodzenia
uczniów)

Liczba uczniów z
danego rocznika
wiekowego

w tym liczba
uczniów
zamieszkałych
na terenie
innych gmin

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych oraz placówek specjalistycznych

Ogółem uczniów:……………………………………
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, szkół podstawowych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty)

Ogółem uczniów:……………………………………

PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ
Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych wg stanu na
pierwszy dzień miesiąca

w klasie ogólnodostępnej
(nie dotyczy szkół
policealnych oraz nie
obejmuje uczniów
korzystających z
dodatkowej bezpłatnej
nauki języka polskiego, o
których mowa w art. 94a
ust. 4 i 4b ustawy o
systemie oświaty)
w oddziale integracyjnym
w oddziale specjalnym
w oddziale dwujęzycznym

z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo w
stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

z zaburzeniami psychicznymi

z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją

słabowidzący

niewidomi

z chorobami przewlekłymi

zagrożeni niedostosowaniem
społecznym

zagrożeni uzależnieniem

………………

z zaburzeniami zachowania

podstawowej)

W tym uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

niedostosowani społecznie

(bez uczniów oddziałów
przedszkolnych przy szkole

upośledzeni umysłowo w
stopniu lekkim

Ogółem

z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo
w stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

z zaburzeniami
psychicznymi

z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją

słabowidzący

niewidomi

z chorobami
przewlekłymi

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami
zachowania

niedostosowani
społecznie

upośledzeni umysłowo
w stopniu lekkim

w klasie terapeutycznej
w klasie wyrównawczej
w klasie mniejszości
narodowej
uczniów korzystających z
dodatkowej bezpłatnej
nauki języka polskiego, o
których mowa w art. 94a
ust. 4 i 4b ustawy o
systemie oświaty
w oddziale sportowym

Dotyczy szkół policealnych
dla młodzieży

w oddziale mistrzostwa
sportowego
kształcących się w
zawodach
medycznych
w pozostałych
szkołach
policealnych dla
młodzieży

Wypełniają szkoły prowadzące internat

Ogółem uczniów korzystających z internatu: ………………………………………..
Dotyczy szkół dla dorosłych

Ogółem uczniów w szkołach dla dorosłych : ………………………………………….
W tym: uczniowie klas medycznych w szkołach policealnych dla dorosłych:……………………………
Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego
(zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

Dane o liczbie uczniów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania
przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin
Rocznik wiekowy
(rok urodzenia
uczniów)

Liczba uczniów z
danego rocznika
wiekowego

w tym liczba
uczniów
zamieszkałych
na terenie
innych gmin

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo
w stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

upośledzeni umysłowo
w stopniu lekkim

………………

z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z
afazją

niewidomi

słabowidzący

W tym uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Ogółem

Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych oraz placówek specjalistycznych

Ogółem uczniów:…………………………………….
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, szkół podstawowych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty)

Ogółem uczniów:……………………………………
Dane o osobie właściwej do składania comiesięcznych informacji o liczbie uczniów
Nazwisko i imię

Tytuł prawny ( należy dołączyć do wniosku )

Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
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 ze zm.).
Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej /
placówce oświatowej specjalnej / placówce specjalistycznej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione
bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek o udzielenie dotacji

Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność wniosku:
- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez m.st. Warszawa lub
- z zezwoleniem, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.).

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

