
   ……………………………………………                                                      Data:…………………………….
(pieczątka przedszkola/innej formy wychowania
 przedszkolnego, szkoły)

Korekta informacji miesi ęcznej
  o liczbie dzieci (uczniów) w miesiącu …………………

(wg stanu na pierwszy dzień roboczy………..).

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

2.Rachunek  bankowy  przedszkola/innej  formy  wychowania  przedszkolnego/szkoły
właściwy do przekazania należnej dotacji:

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

3.Numer rachunku bankowego:

4.Liczba uczniów.
   Liczba uczniów w: Ogółem w tym: uczniów z

niepełnosprawnościami*
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 przedszkolem***

3) Szkoły podstawowe -ogółem
a) w tym 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  szkoła***

f) ogólna liczba uczniów klas dotychczasowego
gimnazjum

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

szkolny poza szkołą***

5.Liczba  uczniów  w  podziale  na  poszczególne  niepełnosprawności  oraz  na
uczniów, którym przysługują dodatkowe wagi:

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 
języka polskiego

x x

uczniowie klas 
dwujęzycznych

x x

uczniowie klas sportowych x x
uczniowie klas mistrzostwa 
sportowego

x x

6.Uzasadnienie:

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

Pouczenie:
Termin składania informacji do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji.

*-  dotyczy  uczniów  (placówek,  szkół)  posiadających  orzeczenie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty.
** - 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 20111r..


