Ogłoszenie

podstawowej kwoty dotacji na 2019 roko
staĘsĘcznej liczbie dzieci objęĘch wczesnym wspomaganiem rozrvoju,

w sprawie aktualizacji

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawcrych oraz wskaźniku zrviększaj ącym

arL. 46 ust. 1 ustawy z dńa 27 pńdziemika 2017 r. o finansowaniu zadń
(Dz.
U. z20I7 r.poz.2203 zpóźn. zm.) Gmina Celestynów ogjasza;
oświatowych

Na podstawie

1.

Podstawowa kwota dotacji dlaprzedszkoli w 2019 roku

-

8.621,29 złz

hłota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych w Gminie
podstawowej luoty dotacji)

Roczna podstcwową

CelesĘnów

(759ó

Miesięczna podstawowa lołota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych

w Gminie Celestynów (75% podstawolvej

538,83

hłoĘ dotacji)

Roczna podstQwowa hłota dotacji najedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych

hłoĘdotacji)
Miesięczna podstawowa lałota dotacji na jedno dziecko w niepubliczrrych

punktach

Roczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w publicznych punktach przedszkolnych
w Gnlinie Celestynów (50oń podstawowej lałoly dotacji)

Miesięczna podstawowa lauota dotacji na jedno dziecko

w

zł

3.448,52 zł

w Gminie CelesĘnów (10oń podstawowej

przedszkolnychw Gminie Celestynów (40% podstawowej hłoty dotacj)

6.465,97 zł

287,38 zł

4.310,65 zł

publicznych punktach

przedszkolnych w Gminie Celestynów (50% podstawowej kwoty dotacji)

359,22

zł

2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny w 2019 roku (dotyczy oddziałów przedszkolnych) - 5.449,2l złz
Roczną podstawowa kwota dotacji n.a jedno dziecko dla publicznych szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddziął przedszkolny, w Gminie CelesĘnów (100% podstcnuowej
bwoty dotacji)

5.449,21 zł

Miesięczna podstawowa lołota dotacji na jedno dziecko dla publicznych szkół podstawo,vvych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, w Gminie CelesĘnów (100% podstawowej
kwoty dotacji)

454,10 zł

3. Kwota dotacji na

I

ucznia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inne niż
Gmina Celestynów osoby prawne lub osoby ftzyczne, niebędącego uczniem
niepełnosprawnym - Il,.062170 złrocznie tj.921,189 zł miesięcznie.
4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których realizowany jest obowiązek
szkolny, nie będących szkołami specjalnymi wynosi I,I44.

5. Statystyczna liczba dzięci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowanków lub uczestników ząęó rewalidacyjno- wychow awczych:
w tym:

Lp.

1

StaĘsĘczna liczba
Typ i rodzaj szkoły/placówki

przedszkola

dziecvuczniów/
wychowanków ogółem

289

dzieci

w wieku 6 lat

dzieci/uczniowie
bez olzeczeń
o potrzebie
ksztalcenia
specjalnego
289

StaĘsĘczna

dziecil
uczniowie
niepełnosprawni

liczba uczestników

zajęć

rewalidacyjno wychowawczych

Dzieci objęte
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

2

szkoły podstawowe, w których
zorganizowano oddział
przedszkolny - dotyczy liczby
uczniów oddziafu przedszkolnego

o których mowa
Jednocześnie informuj emy, że brak jest podstaw do publikacji danych,
w art. 46 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 27 pńdziemika 2017 r. o flnansowaniu Zadań
placówki, której udzielana
oświatowych, ponieważ Gmina Celestynów prowadzi dany typ
jest dotacja.
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