Ogłoszenie
podstawowej
kwoĘ
dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie
w sprawie
dzieci objęĘch wczesnym wspomaganiem rozrvoju, uczniów, wychowanków
lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz wskaźniku
nviększającym
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 pńdziemika 2017 r. o finansowaniu zadń
oświatowych(Dz.U. z2017 r.poz.2203 zpoźn. zm.) Gmina Celestynów ogłasza;

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 roku

- 8.205,81 zł:

Roczna podstawowa kwota dcltacji na jedncl dzieckcl dla przedszkoli niepublicznych w Gminie
Celestynów (75% podstawowej lołoty dotacji)

Miesięczna podstawowa lołota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych

512,86 zł

w Gminie Celestynów (75oń podstawowej lauoty dotacji)

Roczna podstawowa kwota dotacji najedno dziecko w niepublicznych ptłnktach przedszkolnych
w Gminie Celeslynów (10?ć, podstawowej hłoty dotacji)

Miesięczna podstawolva kwota dotacji na jedno dziecko

w

6.154,36 zł

3.282,32 zł

niepublicznych punktach

przedszkolnych w Gminie Celestynów (40% podstawoluej kwoĘ dotacji)
Roczną podstawowa kwota dotac.li na jedno dziecko w pttblicznych punktach przedszkolnych
w Gminie Cel.estynów (50% podstawowej huoQ dotacji)
Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w pttblicznych ptłnktach
przedszkolnych w Gminie Celestyn.ów (50% pod,stawowej louoĘ dotacji)

273,53 zł

4.102,91 zł
341,91 zł

2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny w 2019 roku (dotyczy oddzińów przedszkolnych) - 5.143,41złz
Roczną podstawowa hłota dotacji na jedno dziecko dla publicznych szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddziął przedszkolny, w Gminie Celestynów (l00% podstawowej
hłoty dotacji)
Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla publicznych szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, w Gminie Celeslynów (l00% podstawowej

5.143,4I zł

428,62 zł

kwoty dotacji)

3. Kwota dotacji na

I

ucznia publicznej szkoĘ podstawowej prowadzonej przez inne niZ
Gmina Celestynów osoby prawne lub osoby ftzyczne, niebędącego uczniem
niepełnosprawnym - 9.91511"6 zł rocznię tj. 826126 zł miesięcznie.
4. Wskźnik zwiększający dla szkół danego typu, nie będących szkołami specjalnymi
wynosi 1,066.

5. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowanków lub uczestników zajęó rewalidacyjno- wychowawczych:
w tym:

Lp.

l

Typ i rodzaj szkoły/placówki

przedszkola (w tym inne formy
wychowania przedszkolnego)

StaĘsĘczna liczba
dziecihczniówl
wychowanków ogółem

289

StaĘsĘczna

dzieci/uczniowie
dzieci
w wieku 6 lat

bez olzeczeń
o potrzebie

kształcenia
specjalnego
289

dziecil
uczniowie
niepełnosprawni

liczba uczestników

zajęć

rewalidacyjno wychowawczych

Dzieci objęte
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

ż

2

Szkoły podStawowe, w których
zorganiZowano oddział
przedszkolny - dotycz1" liczby
uczrriów oddziału przedszkolnego

157

3

szkoły podstarvorve

960

I32

156

l

948

l2

1

Jednocześnie informujęmy, że brak jest podstaw do publikacji darrych, o których mowa
w aft. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oŚwiatowych, ponieważ Gmina Celestynów prowadzi dany typ placówki, której udzielana
jest dotacja.
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