
Wykaz  miesięcznych stawek dotacji  na rok 2020 dla uczniów  szkół prowadzonych  przez inne niż  Gmina 
Żelazków osoby prawne  lub fizyczne  obowiązujące  od 1 stycznia  2020 r 

l.p Typ  szkoły /placówki Liczba uczniów w 
szkołach na terenie 
Gminy stan na 30 
września 2019 r 

(dane z SIO )

Liczba uczniów w 
niepublicznych 

szkołach   

stan na 30 września 
2019 r   ( dane z SIO )

publiczne/n
iepubliczne

Wagi

kwota/uc
znia

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

(SOA)

596 71 Niepublicz
ne

Prowadzone 
przez osoby 
fizyczne  i 

prawne 
inne  niż 

JST

490,23

2 Uczniowie  szk. 
podstawowych  na 
terenach wiejskich

596 71 P1 196,09

3 Uczniowie szkół 
podstawowych ,, małych 
szkół  „

364 71 P3 98,05

4 Uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych

227 21 P46 31,87

5 Ucz. niesłyszących, 
słabosłyszących,       z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  w stopniu 
umiarkowanym  lub 
znacznym  wymagających 
stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i metod 
pracy

4 3 P6 1764,84

6 Uczniowie/słuchacze z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim, niedostosowani 
społecznie, zagrożeni 
niedostosowaniem 
społecznym, posiadający 
orzeczenie poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
(uczniowie z 

3 1 P4 686,34



niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim z dodatkową 
przyczyną: 
niedostosowanie społeczne 
lub zagrożenie 
niedostosowaniem 
społecznym liczeni są dwa 
razy) wszystkich szkołach 
publicznych i 
niepublicznych (bez 
uczniów oddziałów 
przedszkolnych) oraz 
uczniowie wszystkich 
typów szkół specjalnych 
przy MOW, którzy nie 
posiadają orzeczenia o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego. W przypadku 
szkół przyszpitalnych 
liczeni są uczniowie, 
którzy mają wykazane 
orzeczenie i nie są 
przypisani do oddziału 
podstawowego w innej 
szkole.

7 Uczniowie szkół 
podstawowych, 
ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia oraz 
dotychczasowych 
gimnazjów, dla dzieci i 
młodzieży (waga nie 
obejmuje uczniów szkół 
specjalnych)

596 71 P49 12,26

8 Dzieci w wieku 6 lat i 
starsze, w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych 
zorganizowanych w 
szkołach podstawowych i 
innych formach 
wychowania 
przedszkolnego (waga nie 
obejmuje dzieci objętych 
nauczaniem domowym 
-waga P66), 
zlokalizowanych na 
terenach wiejskich lub w 
miastach do 5 tys. 

76 9 P53 84,93



mieszkańców. Dla 
wybranych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych 
i innych form wychowania 
przedszkolnego 
zlokalizowanych na 
terenach wiejskich lub w 
miastach do 5 tys. 
mieszkańców 
-wychowankowie w wieku 
6 lat i więcej (wg roku 
urodzenia), z wyłączeniem 
wychowanków 
spełniających obowiązek 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza 
placówką wychowania 
przedszkolnego i poza 
szkołą. Wiek uczniów w 
danym roku szkolnym wg 
roku urodzenia.

9 ODDZIAŁY 
PRZEDSZKOLNE  W 
SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH

( stawka nie dotyczy 
dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności )

114 26 Niepublicz
ne

Prowadzone 
przez osoby 
fizyczne  i 

prawne 
inne  niż 

JST

374,50

10 PRZEDSZKOLA 203 29 Prowadzone 
przez osoby 
fizyczne  i 

prawne 
inne  niż 

JST

649,58


