Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/109/2015
Rady Gminy Osielsko
z dnia 1 grudnia 2015 r.

pieczęć jednostki

pieczęć i data wpływu do urzędu

numer sprawy

Informacja o faktycznej liczbie uczniów
według stanu na 1 dzień
miesiąca ……..…………… roku ………...
1. Dane jednostki:
Typ jednostki niepublicznej

przedszkole
inna forma wychowania przedszkolnego

Nazwa zgodnie z wpisem w ewidencji

Adres

2. Dane o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca:
Faktyczna liczba uczniów
Ogólna liczba uczniów
Liczba uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty
a) niesłyszących
b) słabosłyszących
c) niewidomych
d) słabowidzących
e) z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
f) upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
g) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
h) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
j) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
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

Liczba uczniów

3. Wykaz uczniów niepełnosprawnych:
Lp
Nazwisko i imię
Data urodzenia
1
2
3
4
5

Rodzaj niepełnosprawności

4. Wykaz uczniów objętych wczesnych wspomaganiem rozwoju:
Lp
Nazwisko i imię
Data urodzenia
1
2
3
5. Wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin:
Lp
Nazwisko i imię
Data urodzenia
1
2
3
4
5

Adres zamieszkania

Załączniki:
1. Oświadczenia o adresie zamieszkania uczniów- ……… egz.
Oświadczenie:
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością i że znane mi są 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.)

………………………………………....
miejscowość i data

……………………………………………....

……….………………………....

podpis osoby upoważnionej do składania informacji

podpis i pieczęć organu prowadzącego

6. Adnotacje urzędowe:
Sprawdzono zgodność informacji w części 5 z ewidencją ludności oraz oświadczeniami o adresie
zamieszkania.

………………………………………....
miejscowość i data

…………..……………………………....
podpis oraz pieczęć organu dotującego

