
Aktualizacja - zwiększenie subwencji (standardy specjalistów) 2022

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

6 081,3219 finansowy standard A podziału subwencji

1,0390011673 wskaźnik korygujący Di

wartość waga

1 Sa - uczniowie statystyczni szkół publicznych 198,93

0,40 P1 - dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich 79,57

0,20 P4 - dla uczniów "małych szkół" 39,79

0,065 P49 - dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych 12,93

0,025 P52 - dla uczniów szkół podstawowych 4,97

0,001 P74 - zadania pozaszkolne gminne 0,20

Kwota dotacji na ucznia klasy I-III publicznej "małej szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na terenie wiejskim:

(Sa+P1+P4+P49+P52+P74)xDixAx wskaźnik

rok m-c suma wag

 xDixA bez 

wskaźnika 

podwyżki 

suma wag

standardy 

specjalistów RAZEM

x wskaźnik = kwota 

roczna różnica

16 857,07 1 404,76 1,691 10 684,58 336,39 239,81 11 260,78 17 766,13

17 387,79 1 448,99 podwyżki

17 766,13 1 480,51 specjaliści 31,52

Kwota dotacji na ucznia klasy IV-VIII publicznej "małej szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na terenie wiejskim:

(Sa+P1+P4+P52+P74)xDixAxwskaźnik

rok m-c suma wag

 xDixA bez 

wskaźnika 

podwyżki 

suma wag

standardy 

specjalistów RAZEM

x wskaźnik = kwota 

roczna różnica

16 209,10 1 350,76 1,626 10 273,88 323,46 239,81 10 837,15 17 097,77

16 719,42 1 393,29 podwyżki

17 097,77 1 424,81 specjaliści 31,52

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453 z późn. zm.)

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami 

specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

dodatkowa kwota z 

podwyżki 



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.
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