Wykaz zaktualizowanych miesięcznych stawek dotacji na rok 2020 dla uczniów szkół prowadzonych
przez inne niż Gmina Żelazków osoby prawne lub fizyczne wg metryczki subwencji oświatowej

l.p
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2

3
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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

kwota/uc
znia

Wagi

SZKOŁY PODSTAWOWE

Niepubliczne

(SOA)

517,92

Uczniowie szkół podstawowych dla
dzieci i młodzieży (w tym:
ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia) zlokalizowanych na terenach
wiejskich i w miastach do 5000
mieszkańców(bez uczniów w oddziałach
"0" i "poniżej 0"). Uwzględnia się
uczniów w oddziałach
przygotowawczych i oddziałach
rewalidacyjno-wychowawczych.Nie
uwzględnia się uczniów spełniających
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą zgodnie z art.. 37 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo
oświatowe (tzw. nauczanie domowe).
Uczniowie "małych szkół" (szkoły
podstawowe i ogólnokształcące szkoły
muzyczne I stopnia), czyli szkół dla
dzieci i młodzieży, w których średnia
liczebność klasy jest niższa lub równa
12 uczniów, z wyłączeniem oddziałów
specjalnych i z nauczaniem w języku
mniejszości narodowej, etnicznej, oraz
oddziałów, w których zajęcia
edukacyjne są prowadzone w dwóch
językach: polskim i mniejszości (bez
oddziałów "0" i "poniżej 0"). Waga nie
obejmuje uczniów szkoły przeliczanych
wagami P24, P25, P26 oraz
wychowanków pochodzenia romskiego,
dla których wypełniono daną
dziedzinową "uczeń/wychowanek
pochodzenia romskiego, na rzecz
którego szkoła/przedszkole podejmuje
dodatkowe zadania edukacyjne"
Uczniowie/słuchacze z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, niedostosowani
społecznie, zagrożeni niedostosowaniem
społecznym, posiadający orzeczenie
poradni psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego
(uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim z
dodatkową przyczyną: niedostosowanie
społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym liczeni są
dwa razy) wszystkich szkołach
publicznych i niepublicznych (bez

596

71

Prowadzone
przez osoby
fizyczne i
prawne inne
niż JST

596

71

P1

207,17

364

71

P3

103,58

3

1

P4

725,09

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.

6

7

8

8

Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym,
posiadający orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o
potrzebie kształcenia specjalnego we
wszystkich szkołach publicznych i
niepublicznych (bez uczniów oddziałów
przedszkolnych). W szkołach
przyszpitalnych liczeni są uczniowie,
którzy mają wykazane orzeczenie i nie
są przypisani do oddziału podstawowego
w innej szkole.

4

3

P6

1864,53

Uczniowie klas I -III szkół
podstawowych dla dzieci i młodzieży
oraz szkół ogólnokształcących
muzycznych I stopnia.

227

21

P46

33,67

Uczniowie szkół podstawowych dla
dzieci i młodzieży oraz
ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia (bez specjalnych).

596

71

P49

12,95

596

71

P 71

0,52

114

26

Niepublicz
ne

ZADANIA
POZASZKOLNE
GMINNE
(SOC)

12

ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE W
SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

Prowadzone
przez osoby
fizyczne i
prawne
inne niż
JST

( stawka nie dotyczy
dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności )

13

PRZEDSZKOLA

484,61

203

29

Prowadzone
przez osoby
fizyczne i
prawne
inne niż
JST

757,98

