
Podstawowe kwoty dotacji na 2021 rok

Liczba dzieci/ uczniów ustalona na podstawie danych SIO

PRZEDSZKOLE

30.09.2020 467

Oddział przedszkolny w SP

30.09.2020 189

Podstawa 

obliczenia dotacji 

Podstawowa 

kwota dotacji 

na dziecko/ 

ucznia

Stawka 

miesięczna
Przedszkole

z niep. sprzężonymi i z 

autyzmem w tym z 

zespołem Aspergera

objęte wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju

słabowidzący, z 

niep. ruchową w 

tym z afazją

Oddział 

przedszkolny 

w SP

słabowidzący, z 

niep. ruchową w 

tym z afazją

Gmina Strzegom 6 084 629,27 13 029,18 1 085,77 P63 P65 P68 P68

przedszkole 6 084 629,27 9 771,89 814,32 9,500 0,840 2,900 2,900

x75%

30.09.2020 5 1 4 30.09.2020 1

punkt przedszkolny 6 084 629,27 5 211,67 434,31

x40% 291 893,65 5 161,91 71 283,50 17 820,88

oddział przedszkolny 922 587,78 4 881,42 406,79

razem 

niepełnosprawni 

wg metryczki 368 339,06

standard A 5 917,8938

wskaźnik Di 1,0383980482

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

13 029,18 zł            na rok 1 085,77 zł m-c

              9 771,89 zł na rok     814,32 zł m-c

              5 211,67 zł na rok     434,31 zł m-c

              4 881,42 zł na rok     406,79 zł m-c

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymuje na każdego ucznia 

dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące 

szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.


