
Wniosek o przyznanie dotacji na rok……………
Część A.

1.Dane przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego:
Pełna nazwa:

(zgodnie z ostatnim wpisem)
Adres:

REGON:
2.Dane osoby prowadzącej przedszkole/szkołę/inną formę wychowania przedszkolnego:
Nazwa osoby prowadzącej:

(zgodnie z ostatnim wpisem)
Adres osoby prowadzącej:

(zgodnie z ostatnim wpisem)
NIP:

3.Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół:

(aktualne zaświadczenie)
4.Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na 
założenie publicznej szkoły (placówki):

(ostatnia, aktualna decyzja)
5.Rachunek bankowy przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego:
Nazwa banku:

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową z bankiem:

Nr rachunku bankowego:

6.Planowana miesięczna liczba uczniów:
    Planowana liczba uczniów w: Styczeń- Sierpień Wrzesień-Grudzień
1) Przedszkolu - ogółem
a) ogółem w oddziale 5 godzinnym

w tym ogólna  liczba dzieci  z  poza Nowego
Targu

b) ogółem w oddziale 9 i więcej godzinnym
w tym ogólna  liczba dzieci  z  poza Nowego
Targu

c) ogólna  liczba  dzieci  objętych  wczesnym
wspomaganiem rozwoju*

d) ogólna  liczba  dzieci  6  letnich  realizujących
obowiązek  rocznego  przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu. 

e) ogólna  liczba  dzieci  6  letnich  realizujących
obowiązek  przygotowania  przedszkolnego
poza przedszkolem**

2) Inne formy wychowania przedszkolnego –
ogółem:

a) w tym ogólna  liczba dzieci  z  poza Nowego
Targu

b) ogólna  liczba  dzieci  objętych  wczesnym



wspomaganiem rozwoju*
c) ogólna  liczba  dzieci  6  letnich  realizujących

obowiązek  rocznego  przygotowania
przedszkolnego. 

d) ogólna  liczba  dzieci  6  letnich  realizujących
obowiązek  przygotowania  przedszkolnego
poza  inną  formą  wychowania
przedszkolnego**

3) Szkoły podstawowe – ogółem:
a) w  tym:   ogółem  uczniowie  oddziałów

przedszkolnych „0”
b) z  wiersza  a)  ogólna  liczba  dzieci  z  poza

Nowego Targu
c) w  tym  uczniów  klas  I-IV  zamieszkali

w Nowym Targu powyżej 3 km od publicznej
szkoły

d) ogólna  liczba  dzieci  objętych  wczesnym
wspomaganiem rozwoju*

e) ogólna liczba dzieci realizujących obowiązek
przygotowania  przedszkolnego  lub  szkolny
poza szkołą**

f) ogólna liczba uczniów klas dotychczasowego
gimnazjum

4) Gimnazjum-ogółem
a) ogólna liczba dzieci realizujących obowiązek

szkolny poza szkołą**

Część B.
Rodzaj szkoły/placówki Przedszkole Inna forma

wychowania
przedszkolnego

Szkoły 
podstawowe

Gimnazjum Inne

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno -
wychowawczych, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 
lekkim
niedostosowany społeczne x x
zagrożony niedostosowaniem
społecznym

x x

z zaburzeniami 
zachowania***

x x

zagrożony uzależnieniem*** x x
z chorobami 
przewlekłymi***

x x

niewidomy
słabowidzący
niepełnosprawność
ruchowa, w tym z afazją
z zaburzeniami 
psychicznymi***

x x

niesłyszący
słabosłyszący
niepełnosprawność 



intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym
niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 
głębokim
niepełnosprawność sprzężona
autyzm, w tym zespół 
Aspergera
zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze
Inni

Dotyczy uczniów, którym przysługują dodatkowe wagi.

uczniowie niepełnosprawni w
oddziałach integracyjnych

x x

 uczniowie mniejszości 
narodowej lub etnicznej, 
uczniowie romscy

x x

uczniowie korzystający z 
dodatkowej bezpłatnej nauki 
jezyka polskiego

x x

uczniowie klas 
dwujęzycznych

x x

uczniowie klas sportowych x x
uczniowie klas mistrzostwa 
sportowego

x x

Data: ………………....                                                         …………………………………………………….
                                                                                               (czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej)

Pouczenie:
*-  dotyczy dzieci posiadających opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną  przez
publiczną (niepubliczną) poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art.71b ust.3 i 3 a ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
**  -  dotyczy dzieci/uczniów spełniających obowiązek rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  szkolny  lub
nauki  poza przedszkolem/inną  forma  wychowania  przedszkolnego,  szkołą,  na  podstawie  decyzji,  o których
mowa w art.16 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
***  - dotyczy orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty wydanych przed dniem 1 września 2011r.


