Załącznik
do Uchwały nr XXVIII/408/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

Rozliczenie otrzymanej części dotacji
za miesiąc……………..rok …………
Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż Miasto Olsztyn, prowadzących na terenie Miasta Olsztyna
przedszkola, szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego, placówki

Pieczęć wpływu do Wydziału Edukacji

Nr sprawy:
…………………………………………………………………
(wypełnia Wydział Edukacji )

Część I
DANE O PRZEDSZKOLU / SZKOLE / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO /PLACÓWCE
Nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły / placówki

Część II
DANE O LICZBIE UCZNIÓW
A/ Liczba dzieci w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego
Liczba dzieci ogółem:
w tym: liczba dzieci z innych gmin 1
w tym: dzieci niepełnosprawne
niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera

1) Szczegółowe dane o dzieciach z innych gmin zawiera załącznik do rozliczenia

B/ Liczba uczniów szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Ogółem
liczba
uczniów,
w tym:

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim,
niedostosowani społecznie,
zagrożeni niedostosowaniem
społecznym, z zaburzeniami
zachowania, zagrożonych
uzależnieniem, z chorobami
przewlekłymi

niewidomi,
słabowidzący, z
niepełnosprawnością
ruchową, w tym z
afazją, z zaburzeniami
psychicznymi

niesłyszący,
słabosłyszący, z
niepełnosprawności
ą intelektualną w
stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
głębokim, realizujący obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki
poprzez uczestnictwo w
zajęciach rewalidacyjno wychowawczych
organizowanych przez SP i G,
szkoły ponadgimnazjalne i
poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera

C/ Liczba uczniów szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, którym przysługują dodatkowe wagi
uczniowie
oddziałów dla
mniejszości
narodowych

uczniowie
korzystający z
dodatkowej
bezpłatnej nauki
języka polskiego

uczniowie
oddziałów
sportowych

uczniowie
oddziałów
mistrzostwa
sportowego

uczniowie
oddziałów
terapeutycznych

uczniowie
oddziałów
dwujęzycznych

uczniowie klas
I-III szkół
podstawowych

uczniowie
spełniający
obowiązek
szkolny
poza szkołą

D/ Liczba uczniów szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w miesiącu sprawozdawczym
Ogółem liczba uczniów, w tym:

kształcących się w oddziałach
prowadzonych w
systemie stacjonarnym

kształcących się w oddziałach
prowadzonych w systemie zaocznym

E/ Liczba uczniów szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki
kształcących się w oddziałach
kształcących się w oddziałach
Ogółem liczba uczniów, w tym:
prowadzonych w
systemie stacjonarnym

prowadzonych w systemie zaocznym

F/ Dane o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu / innej formie
wychowania przedszkolnego / szkole / placówce, o której mowa w § 2 pkt. 4, 5, 13, 14 uchwały oraz
poradni, o której mowa w § 2 pkt. 8 i 19 uchwały
Ogółem liczba uczniów:
G/ Liczba uczniów korzystających z placówek, o których mowa w § 2 pkt. 4, 5, 13, 14 uchwały
Ogółem liczba uczniów:
H/ Dane o liczbie uczniów korzystających z placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Ogółem liczba uczniów:
I/ Dane o liczbie zrealizowanych godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w
placówkach, o których mowa w § 2 pkt. 7-8 oraz 16-20 uchwały, z wyjątkiem szkolnych schronisk
młodzieżowych
Ogółem liczba godzin w miesiącu:
J/ Dane o liczbie miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych, o których mowa w §
2 pkt. 7 i 16 uchwały
Ogółem liczba miejsc:

CZĘŚĆ III
INFORMACJA O OTRZYMANYCH KWOTACH DOTACJI
Otrzymana w miesiącu sprawozdawczym kwota dotacji za bieżący rok:

Otrzymana kwota dotacji za bieżący rok łącznie od 1 stycznia:
z tego wydatkowano:
Do rozliczenia pozostało:
Otrzymana kwota dotacji wynikająca z rozliczenia za rok poprzedni:

z tego wydatkowano:
Do rozliczenia pozostało:

Część IV
PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

……………………………………………………………
Czytelny podpis(-y) osoby (osób) (pieczątka) składającej wniosek
Miejscowość, data………………………

