
                                                                                                           
 Informacja o  podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci obowiązującej 

od 1 stycznia 2018 r. 

Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Gmina Staszów ogłasza:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych:

Lp. Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji – miesięczna
(w zł )

1  Publiczne przedszkola 498,92

Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym ustalona w oparciu o zapisy Uchwały
Nr LVI/483/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby
fizyczne  lub  prawne  inne  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  od  1  stycznia  2018  r.
do 31 sierpnia 2018 r. wynosi 820,00 zł. 

2. Wysokość dotacji dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i innej formy
wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji  dla ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym specjalnym i innej
formy  wychowania  przedszkolnego  jest  równa  kwocie  przewidzianej  na  takiego  ucznia
niepełnosprawnego przedszkola i  innej formy wychowania przedszkolnego w cześci oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Staszów.
                                                                                                                             

Lp. Rodzaj niepełnosprawności Wysokość dotacji w zł

1 Dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno – 
wychowawczych oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi  i z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio 
wychowaniem i kształceniem specjalnym w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego-waga P55 

4 555,55

2 Dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego – waga P60

1 390,64

3 Dla dzieci objętych  wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w przedszkolach , oddziałach 

402,81



przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych 
formach wychowania przedszkolnego  - waga P57

4 Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną       
w stopniu głębokim, objętych zajęciami 
rewalidacyjno – wychowawczymi w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego – waga P59 

1 918,13

5 Dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku 
bazowym w przedszkolach – waga P43

359,65

6 Dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku 
bazowym, w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego – waga P44

316,49

3.  Statystyczna  liczba  dzieci,  objętych  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju,  uczniów,
wychowanków  lub  uczestników  zajęć  rewalidacyjno  -  wychowawczych  ustalona  na  podstawie
danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku: 

- w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Staszów,  pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci
niepełnosprawnych  w  tych  przedszkolach,  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego wynosi 791,
-  liczba  dzieci  objętych  wczesnym wspomaganiem rozwoju  w  niepublicznych  innych  formach
wychowania przedszkolnego wynosi 7,
-  liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w niepublicznych innych formach
wychowania przedszkolnego wynosi 1.

Aktualizacja  podstawowej  kwoty  dotacji  oraz  statystycznej  liczby  dzieci  dokonywana  będzie  
w ustawowych terminach.       
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