Załącznik nr 4 do Regulaminu

Wniosek o udzielenie dotacji
na uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej,
którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(nie dotyczy szkół specjalnych)
Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie
m.st. Warszawy licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły policealne

Pieczęć wpływu do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy

Nr sprawy:
……………………………………………………..
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy)

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
Termin składania: w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczniowie ukończyli szkołę
Miejsce składania: Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na siedzibę szkoły

Część A
Dane o organie prowadzącym
Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych)

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej (osób fizycznych)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Dane o szkole
Nazwa

Adres
Kod pocztowy

Niepubliczna
Data i nr aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa

Publiczna
Data i nr decyzji zezwalającej na założenie szkoły publicznej
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Typ szkoły
liceum ogólnokształcące

szkoła policealna

(właściwe oznaczyć znakiem "X")

Kategoria uczniów
młodzież

dorośli

(właściwe oznaczyć znakiem "X")

Część B
Informacja o liczbie uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy uzyskali
świadectwo dojrzałości
w roku szkolnym:

Liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo
dojrzałości
Lista uczniów wraz z zaświadczeniami o uzyskaniu świadectwa dojrzałości przez każdego z wymienionych na liście uczniów
stanowią załączniki do niniejszego wniosku

Informacja o liczbie uczniów szkoły policealnej, którzy uzyskali dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe
w roku szkolnym:

Liczba uczniów szkoły policealnej, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
Lista uczniów wraz z zaświadczeniami o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez każdego z
wymienionych na liście uczniów stanowią załączniki do niniejszego wniosku

Część C
Dane osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący
Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Pełniona funkcja
(w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba prawna lub w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna
reprezentowana przez inną osobę fizyczną - należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji)
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Oświadczenia i podpis (podpisy) osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
2. Oświadczam, że znane mi są warunki otrzymania dotacji, określone w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
3. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311, z późn. zm.).

…………………………………………
Miejscowość, data
…………………………...………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzący

Część D (wypełnia organ przyjmujący wniosek)
Sprawdzono zgodność wniosku:
z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez m.st. Warszawa /
z zezwoleniem, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

……………………………………………………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka imienna naczelnika
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy/ Biuro Edukacji)

Strona 3

