Urząd Miejski W Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 14 listopada 2019 r.
E-RE-I.1431.14.2019

Sz.P.
*)
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie nauki
języka kaszubskiego w roku szkolnym 2018/2019, przekazuję następujące informacje:
Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Tadeusza Kościuszki

Adres szkoły

ul. Henryka Pobożnego 2
76-200 Słupsk

Adres e-mail szkoły

sp2slupsk@wp.pl

Nr tel. szkoły

59 842 31 41

Imię i nazwisko dyrektora

Karolina Keler

Liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego
w roku szkolnym 2018/2019

77

Kwota przekazana szkole na naukę języka
kaszubskiego w roku szkolnym 2018/2019

brak danych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku jest jedyną szkołą, dla której organem
prowadzącym jest Miasto Słupsk, w której prowadzona jest nauka języka kaszubskiego.
Szkoła wydatkuje środki finansowe na realizację zadań bieżących zgodnie z klasyfikacją
budżetową ujętą w rocznym planie finansowymi oraz składa miesięczne sprawozdanie
z wykonania wydatków. Klasyfikacja budżetowa wydatków nie obejmuje wydzielonych
pozycji dla nauki języka kaszubskiego, dlatego Miasto Słupsk nie posiada informacji
o wysokości wydatków na wskazane we wniosku zadanie.
W sprawie szczegółowych danych, proponuję zwrócić się bezpośrednio do Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Słupska
mgr inż. Anna Sadlak
Dyrektor Wydziału
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

*) Jawność danych dotycząca imienia i nazwiska została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 4 pkt. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Sylwia
Żuk – kierowniczka referatu ekonomicznego Wydziału Edukacji.
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