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Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.)

Termin składania: do 7 dnia każdego miesiąca 
Miejsce składania: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

1. Dane podmiotu dotowanego

1.9. Telefon 1.10. E-mail

1.1. Nazwa niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły,placówki:

1.2. NIP: 1.3. REGON:

1.6. Adres niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki:

1.7. Kod pocztowy 1.8.  Miejscowość

1.4 Typ szkoły/placówki

2. Informacja o liczbie uczniów

2.1.9 SZKOŁA POLICEALNA

2.1.4 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
w tym

w tym

SZKOŁA PODSTAWOWA 
liczba dzieci niepełnosprawnych

2.1.1.

2.1.6

w tym liczba dzieci niepełnosprawnych
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

2.1.7 TECHNIKUM
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych

PRZEDSZKOLE

liczba dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Siedlce*

liczba dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Siedlce*

2.1.2. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
liczba dzieci niepełnosprawnych

w tym

liczba dzieci niepełnosprawnych
w tym

liczba dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Siedlce*

2.1.5

liczba dzieci niepełnosprawnych

2.1.3

GIMNAZJUM

2.1.8 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w tym liczba dzieci niepełnosprawnych

liczba dzieci niepełnosprawnych

w tym liczba dzieci niepełnosprawnych

liczba uczniów kształcacych się w zawodach medycznych
w tym

liczba uczniów  w miesiacu 
sprawozdawczym wg stanu                          

na 1 dzień miesiąca
2.1 Przedszkola i szkoły dla młodzieży

Pieczęć wpływu do Biura Obsługi 
Interesanta

Informacja o aktualnej liczbie uczniów                   
w miesiącu …………………………….

1.5 system kształcenia (dzienny, stacjonarny, zaoczny)

* Należy wypełnić załącznik - Wykaz dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Siedlce uczęszczajacych do  
przedszkola/oddziału przedszkolnego w miesiącu

ROZLICZENIE DOTACJI 

KI-06-114                             
F-01

Strona:1         
Stron: 3 Wydanie: 3



** dotyczy tylko szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny

l.p

2.4 Liczba uczniów niepełnosprawnych wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy

słabowidzących

z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją

niesłyszących

słabosłyszących

2.4.1

w tym

2.2.2

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

liczba dzieci niepełnosprawnych

2.2.3 TECHNIKUM

niedostososowani społecznie

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami zachowania

2.4.14

2.4.10

2.4.15
2.4.16 liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych 

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2.4.11
z upośledzeniem w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych2.4.12

2.4.13

liczba uczniów  wg stanu na 1 dzień miesiąca sprawozdawczego

niewidomych

 Liczba uczniów którzy 
uczestniczyli w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w poprzednim 

miesiącu**

2.2 Szkoły dla dorosłych

w tym

2.2.4

liczba dzieci niepełnosprawnych

2.2.1 GIMNAZJUM

SZKOŁA POLICEALNA

liczba dzieci niepełnosprawnych

2.2.5

w tym

2.3.2

liczba uczniów w miesiacu 
sprawozdawczym                         

wg stanu na 1 dzień miesiąca

w tym

liczba dzieci niepełnosprawnych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

liczba dzieci niepełnosprawnych

 Liczba uczniów którzy 
uczestniczyli w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w poprzednim 

miesiącu**

w tym

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

liczba uczniów kształcacych się w zawodach medycznych

liczba uczniów w miesiacu 
sprawozdawczym                         

wg stanu na 1 dzień miesiąca

2.3.6

2.3.1

z niepełnosprawnością sprzężoną

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

2.4.3
2.4.4

2.4.2

2.3 Liczba uczniów w przedszkolach, szkołach dla 
młodzieży i dorosłych wg odziałów, semestrów, 
zawodów, specjalności 

2.3.4
2.3.3

2.3.5

2.4.9

2.4.7
2.4.8

2.4.5
2.4.6



nr opinii /orzeczenial.p. data wydania 
opinii/orzeczenia

niepełnosprawność lub niedostosowanie zgodnie z katalogiem 
wymienionym w punktach   od 2.3.1 do 2.3.15

mieszkaniec 
Miasta Siedlce 

(TAK/NIE)

2.5 Wykaz orzeczeń i opinii dzieci niepełnosprawnych wymagajacych stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy (zgodnie z liczbą wskazaną w pkt. 2.3)

data, podpis i pieczątka pracownika Wydziału Edukacji

2.6 Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej  do złożenia informacji:

Sprawdzono zgodność informacji (wypełnia Wydział Edukacji):

2.7 Liczba wychowanków internatów/burs

Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
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