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now wtoclawski woj. kujawslfJollSfiSW'Sfra kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniow w 2017 roku
NIP: 888-308-97-57 REGON: 910866867

Na podstawie art. 89d. ust 1. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (DZ.U. z 2016, poz.
1943 ze zm.) w zwiazku z art. 78e Gmina Kowal podaje miesi^czne stawki dotacji na rok 2017,
okreslane w oparciu o wydatki biezace szkol i placowek samorzadowych lub w oparciu o kwoty
subwencji oswiatowej, obowiazujace na jednego ucznia lub wychowanka szkol i placowek
oswiatowych prowadzonych przez inne niz Gmina Kowal osoby fizyczne i prawne
aktualizacja wg stanu na dzien 28.02.21) 17r.
1. Niepubliczne przedszkole: 631,69 zl, stanowiace 75% podstawowej kwoty dotacji na dziecko
w przedszkolu publicznym.
2. Niepubliczna szkola podstawowa (stawka nie dotyczy uczniow niepelnosprawnych):
1) uczniowie klasy I - III - 816,28 zl;
2) uczniowie klasy IV - VI - 785,44 zl;
3. Niepubliczna szkola podstawowa (stawki dla uczniow niepelnosprawnych)
1) uczniowie klas I - III z niepelnosprawnoscia^ intelektualnq w stopniu lekkim - 1 480,48 zi;
2) uczniowie klas I - III z niepelnosprawnosciami sprz^zonymi oraz uczniowie z autyzmem,
w tym z zespolem Aspergera - 5 323,39 zl;
3) uczniowie klas IV - VI z niepetnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu lekkim - 1 449,64 zl;
4. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzien 30 wrzesnia 2016 r. w przedszkolu prowadzonym przez
Gmin? Kowal wynosi 16.
5. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzieri 30 wrzesnia 2016 r. w szkotach podstawowych
prowadzonych przez Gmin§ Kowal pomniejszona o statystyczn^ liczbe^ uczniow niepelnosprawnych
posiadaj^cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o ktorym mowa w art. 71b ust. 3,
wydane ze wzgl^du na odpowiedni rodzaj niepelnosprawnosci wynosi 117.
Zgodnie z ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty ww. stawki oraz statystyczna liczba
uczniow beda^ podlegaly aktualizacji w trakcie roku budzetowego.
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