
Załącznik Nr …….. do uchwały Nr ……-………/20….. 

Rady Powiaty Wołomińskiego z dnia 26.04.2018r.

Załącznik nr  3

Nr sprawy:

……………………………………………………..

Część A

Osoba prawna Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych)

Siedziba osoby prawnej  / adres osoby fizycznej (osób fizycznych)

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwa

Adres 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

 2 do Uchwały Nr XLVII-547/2018

Uwaga: dla każdej szkoły / placówki należy złożyć osobną informację 

roku………………w miesiącu…………………………..……

Dane o szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

Formularz przeznaczony jest dla innych niż Powiat Wołomiński osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie 

Powiatu Wołomińskiego szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Data i nr aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Termin składania: do 5 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc.

Dane o organie prowadzącym

Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Pieczęć wpływu do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie

(wypełnia Wydział Edukacji)



Kategoria uczniów

Młodzież Dorośli

System kształcenia

Stacjonarny Zaoczny

Część B

Liczba uczniów kształcących się w zawodach niemedycznych

Liczba uczniów kształcących się w zawodach medycznych

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni

Liczba uczniów wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy informacja o 

frekwencji

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

(szkoła podstawowa, gimnazjum, branżowa szkoła I stopania, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna)

Zawody, w których szkoła kształci (wypełniają tylko branżowa szkoła I stopnia, technika i szkoły policealne)

INFORMACJA O FAKTYCZNYM UCZESTNICTWIE UCZNIÓW W OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca 

rozliczeniowego, którego dotyczy informacja o frekwencji

Liczba uczniów wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy informacja o 

frekwencji

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

w tym: liczba uczniów, którzy nie byli wykazani wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego,          

a którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Typ szkoły / placówki (wpisać właściwy)

w tym: liczba uczniów, którzy nie byli wykazani wg stanu na 1 dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego,          

a którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych



Część C

1.

2.

…………………………………………

Miejscowość, data

………………………….……….………………………………….

Czytelny podpis osoby upoważnionej do składania informacji

Część D (wypełnia organ przyjmujący informację)

Sprawdzono zgodność informacji 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczątka imienna naczelnika

(wypełnia Wydział Edukacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczątka imienna naczelnika

(wypełnia Wydział Edukacji)

b) z wnioskiem o dotację, o którym mowa w art.38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansoawniu zadań oświatowych

a) z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego / 

z zezwoleniem, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe

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 2017 r. poz.1311 z późn. zm.).

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY WŁAŚCIWEJ DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNEJ INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW


