
Dodatkowy podział subwencji w związku ze standardami specjalistów 2022

KK2/Upd2 227,9539 (KK2/Upd2)*Wai 239,81     

Wai 1,051996934

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy

Waga Wartość wagi

Czy ma 

zastosowanie 

(wstaw "1")

Kwota roczna

PA 1,6 -                        

PB 1 1 239,81                  Pb - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >60, <=150

PC 0,4 -                        

PD 0,13 -                        

PE 0,05 -                        

PF 1,6 -                        

PG 1 -                        

PH 0,4 -                        

PI 0,13 -                        

PJ 0,05 -                        

PK 1,7 -                        

PL 1,3 -                        

PM 0,7 -                        

PN 0,4 -                        

PO 0,3 -                        m-c

Razem: 239,81 19,98

wskaźnik zwiększający 1,5777 378,35 31,52

Przedszkole św. Jadwigi w Morawie, Prywatne Przedszkole "Tęcza" w Międzyrzeczu

Waga Wartość wagi

Czy ma 

zastosowanie 

(wstaw "1")

Kwota roczna

PA 1,6 -                        

PB 1 -                        

PC 0,4 -                        

PD 0,13 -                        

PE 0,05 -                        

PF 1,6 -                        

PG 1 -                        

PH 0,4 -                        

PI 0,13 -                        

PJ 0,05 -                        

PK 1,7 1 407,68                  Pk - dzieci w przedsz. samodzielnych >=1, <=75

PL 1,3 -                        

PM 0,7 -                        

PN 0,4 -                        

PO 0,3 -                        m-c

Razem: 407,68 33,97

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) - art. 32

Aktualizacji dokonuje się w stosunku do dotacji udzielanych: 1) przedszkolom i szkołom podstawowym, w których zorganizowano 

oddziały przedszkolne, na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku gdy podstawowa kwota 

dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 7, jest niższa niż kwota przewidziana na tego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej, 2) szkołom niebędącym szkołami specjalnymi.



Aktualizacja - zwiększenie subwencji (standardy specjalistów) 2022
kwota roczna 

uwzględniająca 

podwyżki dla 

nauczycieli

kwota roczna na 

standardy 

specjalisów x 

wskaźnik

kwota roczna 

dotacji m-c

(Sa+P1+P4+P6+P52)x 

wskaźnik

46 528,53 378,35 46 906,88 3 908,91

(Sa+P1+P4+P8+P49+

P52)xwskaźnik

115 061,72 378,35 115 440,07 9 620,01

(Sa+P1+P4+P8+P52)x

wskaźnik

114 393,36 378,35 114 771,71 9 564,31

1,5777 Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi (szkoły wiejskie)

Waga rocznie na ucznia wg metryczki + dodatkowa kwota (podwyżki) Wzrost subwencji (standardy specjalistów)

Sa 6 517,43 KK/Upd 227,9539

P1 2 606,97 Wai 1,0519969344

P4 1 303,49 (KK/Upd)xWai 239,81

P6 18 900,54 (KK/Upd) x Wai x jedna waga od PA do PO 239,81

P8 61 915,58 x wskaźnik zwiększający 378,35

P49 423,63

P52 162,94 Wartość wagi 1,000

Pb - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >60, <=150

Szkoła podstawowa

Kwota dotacji na ucznia słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

uczęszczającego do klasy IV-VIII publicznej 

"małej szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na 

terenie wiejskim

Kwota dotacji na ucznia z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

uczęszczającego do klasy I-III publicznej 

"małej szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na 

terenie wiejskim

Kwota dotacji na ucznia z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

uczęszczającego do klasy IV-VIII publicznej 

"małej szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na 

terenie wiejskim



Aktualizacja - zwiększenie subwencji (standardy specjalistów) 2022

kwota roczna 

uwzględniająca 

podwyżki dla 

nauczycieli

kwota roczna na 

standardy 

specjalisów

kwota roczna 

dotacji m-c
poprzednia 

stawka wzrost

P71 18 900,54 407,68 19 308,22 1 609,02 1 575,05 33,97

P67 61 915,58 407,68 62 323,26 5 193,61 5 159,63 33,98

Dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej

(P67+P54+P56)

67 781,26 407,68 68 188,94 5 682,41 5 648,44 33,97

(P71+P54+P56)

24 766,22 407,68 25 173,90 2 097,83 2 063,85 33,98

Waga rocznie na ucznia wg metryczki + dodatkowa kwota (podwyżki) Wzrost subwencji (standardy specjalistów)

P54 4 888,07 KK/Upd 227,9539

P56 977,61 Wai 1,0519969344

P67 61 915,58 (KK/Upd)xWai 239,81

(KK/Upd) x Wai x jedna waga od PA do PO 407,68

P71 18 900,54

Wartość wagi 1,700

Pk - dzieci w przedsz. samodzielnych >=1, <=75

Kwota dotacji na dziecko słabowidzące, z niep. ruchową, w 

tym z afazją, z niep. intelekt. w stopniu lekkim w 

przedszkolu na terenie wiejskim

Przedszkole

Kwota dotacji na dziecko słabowidzące, z niep. ruchową, w 

tym z afazją, z niep. intelekt. w stopniu lekkim

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w przedszkolu 

na terenie wiejskim
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