Ogłoszenie

w sprawie aktualizacji

podstawowej kwoĘ dotacji na 2020 roko
statystycznej liczbie dzieci objęĘch wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uczniówo wychowanków

lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz wskaźniku nviększającym

z

dnia 27 pażdziemika 2017 r. o finansowaniu zadń
oświatowych (tj. Dz. U . z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Gmina Celestynów ogłasza:

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

1.

Podstawowa kwota dotacji dlaprzedszkoli w 2020 roku- 10.434,80 z\z

Roczna podstawowa lałota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepubliczrrych w Gminie
CelesĘnów (75% podstawowej hłoĘdotacj|

7.826,10 zł

Miesięczna podstawowa lałota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepubliczrrych
w Gminie Celestynów (75% pońtawowej lałoty dotacji)

652,18 zł

Roczna podstawowq hłota dotacji najedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych
w Gminie Celestynów (40% pońtawowej hłoĘ dotacj)

4.173,92 zł

Miesięczna podstalłowa lołota dotacji na jedno dziecko w niepublicznych punktach
przedszkolnychw Gmiruie CelesQnów (40% podstawowej hłoty dotacj)

347,83 zł

Roczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w publiczrtych punktach przedszkolrtych
w Gminie Celestynów (50% podstawowej kwoĘ dotacj)

5.2l7,40 zł

Miesięczna podstawowa hłota dotacji najedno dziecko w publicznych punktach przedszkolnych
w Gminie CelesĘnów (50% podstawowej lołoty dotacj)

434,78 zł

2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny w 2020 roku (dotyczy oddziałów przedszkolnych) - 5.906,31 złz
Roczna podstawowa hłota dotacji na jedno dziecko dla publiczrtych szkoł podstawowych,
w których zorganizowano oddziął przedszkolny, w Gminie Celestynów (100% podstawowej

5.906,31zł

kwoty dotacji)

Miesięczna podstmłową hłota dotacji na jedno dziecko dla publicznych szkół podstqwowch, w
których zorganizowano oddział przedszkolny, w Gminie Celestynów (l00% podstawowej hłoĘ

dotacj)

492,19 zł

3. Kwota dotacji na l ucznia publicznej szkoĘ podstawowej prowadzonej przez inne niż
Gmina Celestynów osoby prawre lub osoby ftzyczne,niebędącego uczniem niepełnosprawnym
- 11.948,10 złrocznie tj. 995,68 zł miesięcznie.
4. Wskźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których realizowany jest obowipek
szkolny, nie będących szkołami specjalnymi wynosi 1,159.

5. Statystyczna liczba dzięci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowaŃów lub uczestników zajęó rewalidacyj no- wychow awczych:
w tym:

Lp.

l

Typ i rodzaj szkoły/placówki

przedszkola

StaĘstyczna liczba
dzieciluczniówl

wychowanków ogółem

297

dzieci

w wieku 6 lat

dzieei/uczniowie
bez orzeczeń
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

ż96

StaĘsĘczna

dzieci/
uczniowie
niepełnosprawni

l

liczba uczestników

zajęć

rewalidacyjno wychowawczych

Dzieci objęte
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

2

2

szkoły podstawowe, w których
zorganizowano oddział
przedszkolny - doĘczy liczby
uczniów oddziału przedszkolnego

140

3

szkoły podstawowe

985

126

125

l

965

20

1

Jednocześnie informujerny, że brak jest podstaw do publikacji danych, o których mowa
w art. 46 ust. I pkt4 ustawy zdniaL7 paździemikaZ}I7 r. o finansowaniu zadańoświatowych,
poniewaz Gmina Celestynów prowadzi dany typ placówki, której udzielana jest dotacja.
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