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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr …/……2018  

Rady Powiatu w Ostrołęce 

z dnia…………………….2018 roku 
 

      

Powiat Ostrołęcki 

Plac Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka 
 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE 

UCZNIÓW/SŁUCHACZY/DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM 

ROZWOJU 

SKŁADANA W MIESIĄCU ………………… 

W ROKU KALENDARZOWYM…………….. 
(informacja przekazywana do 10 dnia każdego miesiąca, dotyczy również lipca i sierpnia a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca) 

 

Nazwa i adres szkoły lub placówki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

I. Faktyczna liczba uczniów szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja: 

 
Uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa art. 127 ust.1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe 

KLASA  

Razem 

I II III IV V VI VII VIII 

niepełnosprawni intelektualnie w 

stopniu lekkim 
         

niedostosowani społecznie          
z zaburzeniami zachowania          
zagrożeni uzależnieniem, 

niedostosowaniem społecznym 
         

z chorobami przewlekłymi          
RAZEM W GRUPIE          

niewidomi          
słabowidzący          
z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją 
         

z zaburzeniami psychicznymi          
RAZEM W GRUPIE          

niesłyszący          
słabosłyszący          
niepełnosprawni intelektualnie w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym 
         

RAZEM W GRUPIE          
niepełnosprawni intelektualnie w 

stopniu głębokim 
         

z niepełnosprawnościami sprzężonym          
wymienić sprzężenia:          

          
          
          
          
z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera 
         

RAZEM W GRUPIE          
 

ŁĄCZNIE 
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II. Faktyczna liczba uczniów szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,  na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja oraz liczba uczniów 

uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych którzy potwierdzili 

uczestnictwo na zajęciach własnoręcznymi podpisami na listach obecności, w tym absolwentów, 

wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składana jest informacja z 

wyjątkiem miesiąca września, kiedy stan słuchaczy należy wykazać wg stanu na dzień 1 września.  
(absolwentów należy wykazać w miesiącu następnym po miesiącu, w którym uczniowie klas (semestrów) programowo 

najwyższych ukończyli szkołę – do końca roku szkolnego, w którym absolwenci ukończyli szkołę) 

 

Niepubliczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 

semestr 

 

 

Faktyczna liczba uczniów na 

pierwszy dzień miesiąca, w którym 

składana jest informacja 

 

 

 

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, którzy 

potwierdzili uczestnictwo na zajęciach własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności w tym absolwentów, wg 

stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym składana jest informacja 

I    

II   

III   

IV   

V   

VI   

Razem   

 

III. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym przez niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana 

jest informacja…...……………………..………………………………………………… 

 

 

 

             ……..…………..               …………………………………………………. 

                     data                               podpis osoby reprezentującej organ prowadzący 
 

 

Przygotowano dyspozycję przekazania środków…………………………………………………….. 

 


