w

Ogłoszenie

sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

w

październiku
2018 roku, staĘstycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozrvojuo uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno_
wychowawcrych oraz wskaźniku zwiększającym
Na podstawię art. 46 ust. 1 ustawy z dnla 27 pńdziemika 2017 r. o finansowaniu zadń
oświatowych (Dz. U. z20I7 r. poz.2203) Gmina Celestynów ogłasza informację:

1.

Podstawowa kwota dotacji dlaprzedszkoli w 2018 roku -8.199,36 zł:

Roczna podstawową kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych w Gminie

Celestynów (75% podstmłowej lołoĘdotacj)

Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych

w Gminie Celestynów (75?6 podstawolłej hłoĘdotacji)

Roczna podstawowa lałota dotacji najedno dziecko w nieptłblicznych punktach przedszkolnych
w Gminie Celestynów (10% podstawowej lauoty dotacji)

Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko

przedszkolnychw Gminie Celestynów

(10'%

w

niepttblicznych punklach

podstawowej kwoty dotacj)

Roczna podstalrowa kwota dotacji na jedno dziecko w publicznych punktach przedszkolnych
w Gmin.ie Celesrynnów (50% podstawoluej kwoty dotacji)

Miesięczna podstawowa kwota dotacji

na ,jedno dziecko w publicznych

przedszkolnych w Gminie Cele,stynów (50'% podstawowej kwoĘ dotacji)

punktach

6.149,52 zł
512,46 zł

3.279,74 zł
273,31 zł

4.099,68 zł
341,64 zł

2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny w 2018 roku (dotyczy oddziałów przedszkolnych) - 5,162,76 złz
Roczna podstalvowa lauota dotacii na jedno dziecko dla pttblicznych szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, w Gminie Celestynow (1t)t)% podstawowej
k:uoty dotacji)

Miesięczna podslawowa k,ń)ota dotacji na jedno dziecko dla ptłblicznych szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, w Gnlinie Celestynów (l00% podstawowej
bwoty dotacji)

3. Kwota dotacji na

5.162,76 zł

430,23 zł

I

ucznia publicznej szkoły podstawowej prowadzone1 przez inne niz
Gmina Celestynów osoby prawne lub osoby ftzyczne, niebędącego uczniem
niepełnosprawnym - 9.30 1,28 zł rocznie ti. 7 7 5 r1l zł miesięcznie.
4. Wskaźnik zwiększający dla szkół-danego typu, nie będących szkołami specjalnymi - ma
wartośćponiżej 1.

5. Statystyczna liczba dzięci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowaŃów lub uczestnikó w zaj ęó rewalidacyj no -wychow aw czy ch:
\Y

Lp.

1

Typ i rodzai szkoły/placówki

przedszkola (w tym inne formy
wychowania przedszkolnego)

Statystyczna liczba
dzieci/uczniów/
wychowanków ogółem

350,67 (47,33)

§m:

dzieci
w wieku 6 lat

dzieci/uczniowie
bez orzeczeń
o potrzebie
kształcenia
snecialnepo
349,67

StatysĘczna

dziecil
uczniowie
niepełnosprawni

l

(0,33)

liczba uczestników

zajęć

rewalidacyjno wychowawczych

Dzieci objęte
wcze§nym

wspomaganiem
rozwoju

2,67

2

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

I47

J

szkoły podstawowe

I 067,33 (l77,33)

II3,67

l46,67

l

056 (174,67)

0,33

|1,33 (2,67)

1

JednoczeŚnie infbrmujemy, że brak jest podstaw do publikacji danych, o których mowa
dnta 27 pażdziernika żOt] r. o finansowaniu zadań
oŚwiatowych, ponieważ Gmina Celestynów plowadzi dany typ placówki, której udzięlana
jest dotacja.
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Agnteszka Kurek

