
Podstawowe kwoty dotacji na 2020 rok

Liczba dzieci/ uczniów ustalona na podstawie danych SIO

PRZEDSZKOLE

30.09.2019 378

Oddział przedszkolny w SP

30.09.2019 185

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

słabosłyszący

Gmina Strzegom 4 641 551,93 12 279,24 1 023,27 P60 P62 P65 P66

przedszkole 4 641 551,93 9 209,43 767,45 9,500 0,840 2,900 3,600

x75%

30.09.2019 5 2 3 30.09.2019 1

punkt przedszkolny 4 641 551,93 4 911,70 409,31

x40% 273 998,82 9 690,91 50 185,05 20 766,23

oddział przedszkolny 885 241,88 4 785,09 398,76

razem 

niepełnosprawni 

wg metryczki 333 874,78

standard A 5 568,5657

wskaźnik Di 1,0358854652

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

12 279,24 zł            na rok 1 023,27 zł m-c

              9 209,43 zł na rok     767,45 zł m-c

              4 911,70 zł na rok     409,31 zł m-c

              4 785,09 zł na rok     398,76 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.


