Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/171/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku
…………………………………………
( pieczątka nagłówkowa jednostki)

Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu ……………………. ( miesiąc poprzedzający
miesiąc złożenia informacji )
Termin składania informacji do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za miesiąc
grudzień do dnia 5 grudnia.
poszczególne
poziomy klas / grup

Liczba uczniów
z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia
specjalnego,

w tym
z orzeczeniem o
potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wycho
wawczych

objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju
prowadzonym na
podstawie art. 71 b
ust. 2a ustawy o
systemie oświaty

Razem:
Informacja o przewidywanej j liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca ……………………..….
(miesiąc składania informacji )
poszczególne
poziomy klas / grup

Liczba uczniów
z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia
specjalnego,

w tym
z orzeczeniem o
potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wycho
wawczych

objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju
prowadzonym na
podstawie art. 71 b
ust. 2a ustawy o
systemie oświaty

Razem:
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………….
………………………………………...
( podpis osoby sporządzającej informację)

( podpis przedstawiciela organu prowadzącego jednostkę)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/171/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku
…………………………………………
( pieczątka organu prowadzącego szkołę)

Rozliczenie przekazanej dotacji oświatowej
w okresie od ……………………… do ………………….…….
Nazwa i adres jednostki: ………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

miesiąc

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba
uczniów z
orzeczeniem
o
niepełnospra
wności

Liczba uczniów z
orzeczeniem o
potrzebie zajęć
rewalidacyjnowychowawczych

Liczba uczniów
objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Kwota otrzymanej
dotacji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym razem
Rodzaje wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji w
okresie sprawozdawczym:

wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele
działalności, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej
prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora
szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na
inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i
udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego,
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne,
środki dydaktyczne służące realizowanemu procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
meble,

Wysokość
poniesionych
wydatków w
ramach otrzymanej
dotacji

Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej
wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane
za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w
momencie oddania do używania,
Razem wydatki
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym .
………………………………….
(podpis osoby sporządzającej rozliczenie )

Termin składania rozliczenia do 20 stycznia następnego roku

……………………………….…
( podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

