
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 343

Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.

na rok 

Formularz jest  przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niŜ Miasto Konin, 

prowadzących  na terenie m. Konina szkoły i placówki oświatowe 

Nr sprawy:

……………………………………………
(wypełnia Wydział Oświaty )

Podstawa prawna: art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Termin składania wniosku: do 30 wrze śnia roku poprzedzaj ącego rok udzielenia dotacji

Miejsce złoŜenia wniosku: Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta , plac Wolności 1, 62-500 Konin

Część I

Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Część II

NAZWA szkoły / placówki 

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr lokalu

Adres do korespondencji

Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr lokalu

Dane do kontaktu:

tel. stacjonarny

tel. komórkowy

adres e-mail

Wniosek o udzielenie dotacji 
z bud Ŝetu Miasta Konina

(kalendarzowy)

DANE O SZKOLE  / PLACÓWCE O ŚWIATOWEJ

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM



TYP i RODZAJ szkoły / placówki
(np. przedszkole, zespół/punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące,

szkoła zasadnicza, technikum, szkoła policealna, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) 

Kategoria uczniów  (młodzie Ŝ, doro śli)

System kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny )

Rachunek bankowy szkoły / placówki wła ściwy do przekazywania nale Ŝnej dotacji 
Nazwa posiadacza rachunku bankowego /  pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym /  pomocniczym rachunku bankowym

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

Część III
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Planowana liczba uczniów w okresie stycze ń-sierpie ń

A/

B/ Dane o liczbie uczniów szkoły dla młodzie Ŝy 

Dane o liczbie dzieci obj ętych wychowaniem przedszkolnym

Liczba dzieci ogółem, w tym: w oddziałach 
integracyjnych

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani 
społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagroŜeni 

uzaleŜnieniem, z chorobą przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami 

psychicznymi, słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni 
umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 

głębokim

słabo widzący, 
niewidomi, 

niepełnosprawni 
ruchowo, z 

zaburzeniami 
psychicznymi

słabo słyszący, niesłyszący, 
upośledzeni umysłowo w 
stopniu umiarkowanym i 

znacznym

upośledzeni umysłowo w 
stopniu lekkim, 
niedostosowani 

społecznie, z 
zaburzeniami 

zachowania, zagroŜeni 
uzaleŜnieniem, z chorobą 

przewlekłą

upośledzeni umysłowo w 
stopniu głębokim, z 

niepełnosprawnością 
sprzęŜoną, z autyzmem

Liczba uczniów 
ogólem, w tym:

w tym:     liczba dzieci w gminach ościennych

z 
niepełnosprawnoś
cią sprzęŜoną, z 

autyzmem 





C/ Dane o liczbie dzieci obj ętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów:

D/ Dane o liczbie uczniów w szkole dla dorosłych

Liczba uczniów:

E/

Liczba uczniów:

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesie ń-grudzie ń

A/

B/ Dane o liczbie uczniów szkoły dla młodzie Ŝy

C/ Dane o liczbie dzieci obj ętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów:

Dane o liczbie uczniów korzystaj ących z placówki opieku ńczo-wychowaczej oraz placówki zapewniaj ącej 
opiek ę w trakcie pobierania nauki poza miejscem zamieszka nia

Dane o liczbie dzieci obj ętych wychowaniem przedszkolnym

Liczba dzieci ogółem, w tym: w oddziałach 
integracyjnych

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani 
społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagroŜeni 

uzaleŜnieniem, z chorobą przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami 

psychicznymi, słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni 
umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 

głębokim

z 
niepełnosprawnoś
cią sprzęŜoną, z 

autyzmem

upośledzeni umysłowo w 
stopniu głębokim, z 

niepełnosprawnością 
sprzęŜoną, z autyzmem

Liczba uczniów 
ogółem, w tym:

liczba uczniów w oddziałach integracyjnych 

upośledzeni umysłowo w 
stopniu lekkim, 
niedostosowani 

społecznie, z 
zaburzeniami 

zachowania, zagroŜeni 
uzaleŜnieniem, z chorobą 

przewlekłą

słabo widzący, 
niewidomi, 

niepełnosprawni 
ruchowo, z 

zaburzeniami 
psychicznymi

słabo słyszący, niesłyszący, 
upośledzeni umysłowo w 
stopniu umiarkowanym i 

znacznym

w tym:     liczba dzieci w gminach ościennych

liczba uczniów w oddziałach integracyjnych 



D/ Dane o liczbie uczniów w szkole dla dorosłych

Liczba uczniów:

E/

Liczba uczniów:

Część IV
PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisuj ącej wniosek
Imię i nazwisko 

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

……………………………………………………………
Czytelny  podpis (pieczątka)  składającego  wniosek

Miejscowość, data 

Pouczenie:
1)

2)

3)

Część V (wypełnia Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie)

Uwagi dotycz ące wniosku

 

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem o ewidencji / zezwoleniem dane.

W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem danych w części III ), naleŜy niezwłocznie poinformować o zaistniałych 
zmianach Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek wniosek naleŜy wypełnić dla kaŜdej jednostki osobno.

Dane o liczbie uczniów korzystaj ących z placówki opieku ńczo-wychowaczej oraz placówki zapewniaj ącej 
opiek ę w trakcie pobierania nauki poza miejscem zamieszka nia


