
Uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

rok m-c

(Sa+P1+P3+P6+

P43+P46)xDix 

Axwskaźnik
44 536,37 3 711,36

(Sa+P1+P3+P5+

P46)xDixAx 

wskaźnik

38 095,86 3 174,65

1,4595 Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi (szkoły wiejskie)

finansowy standard A podziału subwencji 5 568,5657

wskaźnik korygujący Di 1,0358854652

Waga wartość

Sa uczniowie statystyczni szkół publicznych 1

P1

dla uczniów szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenach wiejskich 0,40

P3 dla uczniów "małych szkół" 0,20

P5

dla uczniów słabowidzących, z niep. 

ruchową, w tym z afazją 2,90

P6 dla uczniów słabosłyszących 3,60

P43

dla uczniów klas I, II, III szkół 

podstawowych 0,065

P46 dla uczniów szkół podstawowych 0,025

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2446)

na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2019

Szkoła podstawowa

Kwota dotacji na ucznia słabosłyszącego 

uczęszczającego do klasy I-III publicznej "małej 

szkoły" podstawowej, zlokalizowanej na terenie 

wiejskim

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



Uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

rok m-c

P65xDixA 16 728,35 1 394,03

P60xDixA 54 799,76 4 566,65

P62xDixA 4 845,45 403,79

Dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej rok m-c

(P60+P48+P50)

xDixA
59 991,32 4 999,28

(P60+P49+P50)

xDixA
59 472,17 4 956,01

(P65+P48+P50)

xDixA 21 919,91 1 826,66

finansowy standard A podziału subwencji 5 568,5657

wskaźnik korygujący Di 1,0358854652

Waga wartość

P48

dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej 

w przedszkolach 0,750

P49

dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej 

w oddz. przedszk. w SP i innych formach 

wychowania przedszkolnego 0,660

P50

dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej 

w przedszkolach, oddz. przedszk. w SP i 

innych formach wychowania 

przedszkolnego, zlokalizowanych na 

terenach wiejskich 0,150

P60

dla dzieci z niep. sprzężonymi i z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera w 

przedszkolach, oddz. przedszk. w SP i 

innych formach wychowania 

przedszkolnego 9,500

P62

dla dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, 

oddz. przedszk. w SP i innych formach 

wychowania przedszkolnego 0,840

P65

dla dzieci słabowidzących, z niep. ruchową, 

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

lekkim w przedszkolach, oddz. przedszk. w 

SP i innych formach wychowania 

przedszkolnego 2,900

na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2019

Przedszkole, oddział przedszkolny w SP, punkt przedszkolny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2446)

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością 

sprzężoną

Kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością 

sprzężoną i z autyzmem w przedszkolu na terenie 

wiejskim

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością 

sprzężoną i z autyzmem w punkcie przedszkolnym na 

terenie wiejskim

Kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją w przedszkolu na terenie 

wiejskim



Aktualizacja w związku z podwyżką dla nauczycieli i podziałem dodatkowej kwoty subwencji oświatowej

Uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

1) kwota z 

metryczki

2) KK/Ut x 

wszystkie 

wagi na 

ucznia x Wai

3) KK/Ut x 

Pm x Wai
razem: 1+2+3

x wskaźnik = 

kwota na ucznia 

po zwiększeniu/ 

rok

m-c

(Sa+P1+P3+P6+P

43+P46)xDix A
30 514,82 677,13 173,06 31 365,01 45 777,23 3 814,77

(Sa+P1+P3+P5+P

46)xDixA

26 101,99 579,21 173,06 26 854,26 39 193,79 3 266,15

1,4595 Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi (szkoły wiejskie)

finansowy standard A podziału subwencji 5 568,5657

wskaźnik korygujący Di 1,0358854652

122,21 KK/Ut - podstawowa kwota korygująca przypadająca na ucznia

1,0473999188 Wai - płacowy wsk. struktury zatrudnienia nauczycieli

1,352 Pm - małe szkoły/ zamożność

Waga wartość

Sa uczniowie statystyczni szkół publicznych 1

P1

dla uczniów szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenach wiejskich 0,40

P3 dla uczniów "małych szkół" 0,20

P5

dla uczniów słabowidzących, z niep. 

ruchową, w tym z afazją 2,90

P6 dla uczniów słabosłyszących 3,60

P43

dla uczniów klas I, II, III szkół 

podstawowych 0,065

P46 dla uczniów szkół podstawowych 0,025

na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2019

Szkoła podstawowa

Kwota dotacji na ucznia słabosłyszącego uczęszczającego 

do klasy I-III publicznej "małej szkoły" podstawowej, 

zlokalizowanej na terenie wiejskim

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
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