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Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 

9.466,06 zł/ rok, 788,84 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. 

7.099,55 zł/rok, 591,63 zł/m-c 
 

 

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. 

3.786,42 zł/rok, 315,54 zł/m-c 
 

 

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. 

3.089,10 zł/rok, 257,43 zł/m-c 

 

 

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. 

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi – 1,2671 

(szkoły wiejskie) 

 

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2017 rok roczna kwota dotacji 

przewidziana na jednego ucznia klasy IV–VII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 

uczniów, zlokalizowanej na terenie wiejskim wynosi: 

standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0295229811) 

x ( Sa + P1 + P3) = 8.609,48 zł 

Sa = 1   uczniowie statystyczni szkół publicznych 

P1 = 0,40  dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich  

P3 = 0,18  uczniowie szkół podst. liczących do 70 uczniów 

 

8.609,48 zł x 1,2671 = 10.909,07 zł 

10.909,07 zł : 12 m-cy = 909,09 zł/ m-c    
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Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2017 rok roczna kwota dotacji 

przewidziana na jednego ucznia klasy I–III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów, 

zlokalizowanej na terenie wiejskim wynosi: 

standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0295229811) 

x ( Sa + P1 + P3 + P34) = 8.963,67 zł 

Sa = 1   uczniowie statystyczni szkół publicznych 

P1 = 0,40          dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich  

P3 = 0,18  uczniowie szkół podst. liczących do 70 uczniów 

P34 = 0,065       uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych 

 

8.963,67 zł x 1,2671 = 11.357,87 zł 

11.357,87 zł : 12 m-cy = 946,49 zł/ m-c     

 

 

Uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)  

– na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2017  
(stawki obowiązują do czasu otrzymania przez Gminę Strzegom metryczki na rok 2018) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2298) 

 

 

Przedszkole, punkt przedszkolny 

 

Roczna kwota dotacji na dziecko słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi: 

waga w algorytmie podziału subwencji (P54=2,900) x standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik 

korygujący Di dla gminy (1,0295229811) = 15.802,21 zł 

15.802,21 : 12 m-cy = 1.316,85 zł/ m-c. 

 

Roczna kwota dotacji na dziecko słabosłyszące wynosi: 

waga w algorytmie podziału subwencji (P55=3,600) x standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik 

korygujący Di dla gminy (1,0295229811) = 19.616,53 zł 

19.616,53 : 12 m-cy = 1.634,71 zł/ m-c. 

 

Roczna kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną wynosi: 

waga w algorytmie podziału subwencji (P49=9,500) x standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik 

korygujący Di dla gminy (1,0295229811) = 51.765,85 zł 

51.765,85 : 12 m-cy = 4.313,82 zł/ m-c. 

 

Roczna kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 

waga w algorytmie podziału subwencji (P51=0,840) x standard finansowy A (5.292,7779) x wskaźnik 

korygujący Di dla gminy (1,0295229811) = 4.577,19 zł 

4.577,19 : 12 m-cy = 381,43 zł/ m-c. 
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Statystyczna liczba dzieci/ uczniów ustalona na podstawie danych Systemu Informacji 

Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  (klasy I-VII) 
Liczba uczniów ogółem  

w tym: 

1651 

 

- liczba uczniów pełnosprawnych (bez orzeczeń) 

1564 

- liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego o którym mowa w: - art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, - art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, - art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

87 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o której mowa w: 

- art. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   

 

0 

 

                                                                                    PRZEDSZKOLE/ Oddział przedszkolny w szkole 
Liczba uczniów ogółem  

w tym: 

414 225 

 

- liczba dzieci pełnosprawnych (bez orzeczeń) 

410 225 

- liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w: - art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, - art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, - art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

3 

 

0 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w: 

-  art. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
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0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok – I aktualizacja 

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 

9.900,75 zł/ rok, 825,06 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. 

7.425,57 zł/rok, 618,80 zł/m-c 
 

 

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. 

3.960,30 zł/rok, 330,03 zł/m-c 
 

 

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. 

3.109,44 zł/rok, 259,12 zł/m-c 

 

 

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. 

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi – 1,3259 

(szkoły wiejskie) 

 

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji 

przewidziana na jednego ucznia klasy IV–VIII publicznej „małej szkoły” podstawowej, 

zlokalizowanej na terenie wiejskim wynosi: 

standard finansowy A (5.409,1141) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0327603096) 

x ( Sa + P1 + P3) = 8.938,11 zł 

Sa = 1   uczniowie statystyczni szkół publicznych 

P1 = 0,40  dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich  

P3 = 0,20  dla uczniów „małych szkół” 

 

8.938,11 zł x 1,3259 = 11.851,04 zł 

11.851,04 zł : 12 m-cy = 987,59 zł/ m-c    
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Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji 

przewidziana na jednego ucznia klasy I–III publicznej „małej szkoły” podstawowej, zlokalizowanej 

na terenie wiejskim wynosi: 

standard finansowy A (5.409,1141) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0327603096) 

x ( Sa + P1 + P3 + P40) = 9.301,22 zł 

Sa = 1   uczniowie statystyczni szkół publicznych 

P1 = 0,40          dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich  

P3 = 0,20  dla uczniów „małych szkół” 

P40 = 0,065       uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych 

 

9.301,22 zł x 1,3259 = 12.332,49 zł 

12.332,49 zł : 12 m-cy = 1.027,71 zł/ m-c     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II AKTUALIZACJA - październik 2018 r.

Liczba dzieci/ uczniów ustalona na podstawie danych SIO

2/3+1/3

PRZEDSZKOLE

30.09.2017 410 407,00

30.09.2018 401

Oddział przedszkolny w SP

30.09.2017 225 239,33

30.09.2018 268

Podstawa 

obliczenia dotacji 

Podstawowa 

kwota dotacji 

na dziecko/ 

ucznia

Stawka 

miesięczna

różnica 

między nową 

a starą 

stawką

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

Gmina Strzegom 4 021 626,04 9 881,15 823,43 -1,63 P55 P57 P60

przedszkole 4 021 626,04 7 410,86 617,57 -1,23 9,500 0,840 2,900

x75% 30.09.2017 2 2 1 0

30.09.2018 2 2 4 0

punkt przedszkolny 4 021 626,04 3 952,46 329,37 -0,66

x40% 2/3+1/3 2,00 2,00 2,00

oddział przedszkolny 751 288,02 3 139,13 261,59 2,47 106 140,05 9 385,01 32 400,65

razem 

niepełnosprawni 

wg metryczki 147 925,71

standard A 5 409,1141

wskaźnik Di 1,0327603096

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

9 881,15 zł              na rok 823,43 zł   m-c

              7 410,86 zł na rok    617,57 zł m-c

              3 952,46 zł na rok    329,37 zł m-c

              3 139,13 zł na rok    261,59 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.
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