
Finansowy standard A podziału subwencji w zł                             6069,377 
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Symbol 

wagi 
Wartość 

wagi 
Opis Subwencja 

roczna na 
1 ucznia 

Subwencja 
miesięczna 
na 1 ucznia 

P1 0,4 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 wychowania 
przedszkolnego). Uwzględnia się uczniów w oddziałach 
przygotowawczych i oddziałach RW. 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) i 
spełniających obowiązek szkolny w ORW. 

2 477,54 206,46 

P3 0,2 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 wychowania przedszkolnego). 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 

1 238,77 103,23 

P4 1,4 Uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. (uczniowie z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z 
dodatkową przyczyną: niedostosowanie społeczne lub 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym liczeni są dwa razy) 
we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez 
uczniów oddziałów wychowania przedszkolnego) oraz 
uczniowie wszystkich typów szkół specjalnych przy MOW, 
którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego (liczeni są także uczniowie szkół przy MOS 
nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
którzy mają jednocześnie wykazany pobyt w MOW w tym 
samym zespole na 30.09.2020 r.). W przypadku szkół 
związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, 
którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do 
oddziału podstawowego w innej szkole. 

8 671,39 722,62 

P5 2,9 Uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością 
ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. we wszystkich szkołach 
publicznych i niepublicznych (bez uczniów oddziałów 
wychowania przedszkolnego). W przypadku szkół związanych 
w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, którzy mają 

17 962,16 1 496,85 



wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do oddziału 
podstawowego w innej szkole. 

P6 3,6 Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. 
we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych przypisani 
do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r. (bez uczniów 
oddziałów wychowania przedszkolnego). W szkołach 
związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, 
którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do 
oddziału podstawowego w innej szkole. 

22 297,86 1 858,15 

P7 9,5 - Dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2020 r. w 
oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2020 r.) w szkołach, 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych bez względu na wiek, - uczniowie z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym 
z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r. w oddziałach 
podstawowych (przypisanie na 30.09.2020 r.) W szkołach 
związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, 
którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do 
oddziału podstawowego w innej szkole. 

58 841,56 4 903,46 

P28 0,2 Uczniowie oddziałów sportowych w szkołach dla dzieci i 
młodzieży. Uczniowie przypisani na 30.09.2020 r. do 
oddziałów podstawowych ze specyfiką dodatkową: sportowy. 

1 238,77 103,23 

P37 1 Uczniowie lub słuchacze objęci indywidualnym nauczaniem 
(na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Ich liczbę oblicza się jako 
sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w 
okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (bez sobót i 
niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej przerwy 
świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i 
ferii letnich) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (bez 
sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej 
przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy 
świątecznej i ferii letnich). Waga nie obejmuje uczniów lub 
słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dzieci w oddziałach przedszkolnych. Uczniowie, 
którzy w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. mają 
wypełnioną informację w danych dziedzinowych: 
indywidualne nauczanie. 

1 486,52 123,88 

P46 0,065 Uczniowie klas I - III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 
oraz szkół ogólnokształcących muzycznych I stopnia. 
Uczniowie przypisani na 30.09.2020 r. do oddziałów 
podstawowych do klas I-III. 

402,60 33,55 

P47 1,5 Uczniowie i słuchacze szkół dla dzieci i młodzieży korzystający 
z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której 

9 290,77 774,23 



mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe. Uczniowie przypisani do oddziału 
podstawowego na 30.09.2020 r. którzy na 30.09.2020 r. mają 
wypełnioną informację w danych dziedzinowych ucznia: 
korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. 

P49 0,025 Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (bez 
specjalnych). Uczniowie przypisani do oddziałów 
podstawowych na 30.09.2020 r 

154,85 12,90 

P51 0,75 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), w 
przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci objętych nauczaniem 
domowym - waga P66). Z wyłączeniem dzieci spełniających 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza 
placówką wychowania przedszkolnego. Dzieci przypisane do 
oddziałów podstawowych wychowanie przedszkolne na 
30.09.2020 r. 

4 645,39 387,12 

P52 0,66 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), w oddziałach 
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i 
w innych formach wychowania przedszkolnego (punkt 
przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) (waga nie 
obejmuje dzieci objętych nauczaniem domowym - waga P66). 
Z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania 
przedszkolnego lub poza szkołą. Dzieci przypisane do 
oddziałów podstawowych wychowanie przedszkolne na 
30.09.2020 r. 

4 087,94 340,66 

P53 0,15 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), w 
przedszkolach, oddziałach wychowania przedszkolnego 
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. mieszkańców. 
Z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania 
przedszkolnego i poza szkołą. Dzieci przypisane do oddziałów 
podstawowych wychowanie przedszkolne na 30.09.2020 r 

929,08 77,42 

P63 9,5 - Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z 
orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych 
aktywnym na 30.09.2020 r. w oddziałach RW (przypisanie na 
30.09.2020 r.), - Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r. 
w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2020 r.), - Dzieci z 
oddziałów wychowania przedszkolnego (przypisanie na 
30.09.2020 r.) w przedszkolach, innych formach wychowania 
przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r., 
którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w 
ORW (nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu 
obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczeń spełnia obowiązek w ORW?), - Dzieci w szkołach 
związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 

58 841,56 4 903,46 



30.09.2020 r. i nie są przypisani do oddziału podstawowego w 
innej szkole. 

P65 0,84 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we 
wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o 
wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy 
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne). Przypisanie na 30.09.2020 r. do oddziału 
dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz wykazana 
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywna 
na 30.09.2020 r. 

5 202,83 433,57 

P66 0,25 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, odbywające roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych 
formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, 
zespół wychowania przedszkolnego) poza odpowiednio 
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym, inną formą 
wychowania przedszkolnego – nauczanie domowe. Uczniowie 
przypisani na 30.09.2020 r. do oddziału podstawowego 
wychowanie przedszkolne którym w danych dziedzinowym 
zaznaczono na 30.09.2020 r.: spełnianie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza placówką wych. 
przedszkolnego - nauczanie domowe lub spełnianie obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą - 
nauczanie domowe. 

1 548,46 129,04 

P67 2,9 Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2020 
r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
(punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). 
Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie 
przedszkolne na 30.09.2020 r. W szkołach związanych w 
podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają 
przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 
30.09.2020 r. 

17 962,16 1 496,85 

P68 3,6 Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z 
datą obowiązywania na 30.09.2020 r.) w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, 
zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do 
oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 
30.09.2020 r. W szkołach związanych w podmiotach 
leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w 
innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r 

22 297,86 1 858,15 

 
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 3 
 



Dotacja na uczniów szkoły niepublicznej 
 

Szkoła niepubliczna (mała) 

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 ucznia kl. I-III 

 w nauczaniu domowym w szkole   

 

459,38 872,30 
 

 
     

Wysokość miesięcznej dotacji na 1 ucznia kl. IV-VIII  

 w nauczaniu domowym w szkole   

 

 

425,83 838,75 
 

 
 
 


