


DOTACJE I SUBWENCJE NA DZIECI Z ORZECZENIEM 
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

JAK JE POZYSKIWAĆ I PRAWIDŁOWO ROZLICZAĆ

EWA CZECHOWICZ



1. Czym jest „subwencja oświatowa”?
2. Kto decyduje o podziale środków otrzymywanych przez JST w „subwencji oświatowej”?
3. Czym się różni subwencja od dotacji celowanej?
4. Na czym polega finansowanie szkół samorządowych i nie samorządowych, zwłaszcza w zakresie 

uczniów ze SPE?
5. Jakie realnie środki może otrzymać szkoła, w której są uczniowie z orzeczeniami?
6. Kto może wpłynąć na to, aby tych środków na pomoce dla dzieci z orzeczeniami było więcej?
7. Czy rodzic ma prawo prosić o wskazanie jak zostały wydatkowane środki na jego dziecko?
8. Jak rozliczać dotację oświatową otrzymywaną przez szkołę niesamorządową (publiczną i niepubliczną)?

Zagadnienia

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego



• USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego DST
(Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374)

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 APS 

(Dz. U. poz. 2446)

• USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych FZO
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)

• USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych UFP
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 

• ROZPORZĄDZENIE MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych RKB

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 
162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393 oraz z 2019 r. poz. 257 i 1363)

Podstawy prawne 

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego



• Art. 7. ust 1. Subwencja ogólna składa się z części:
1) dla gmin:

a) wyrównawczej,
b) równoważącej;

2) dla powiatów:
a) wyrównawczej,
b) równoważącej;

3) dla województw:
a) wyrównawczej,
b) regionalnej;

4) oświatowej - dla gmin, powiatów i województw.
• ust 2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do 

budżetu państwa.
• ust 3. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja DST

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego



Subwencja DST

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 27. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
ustala corocznie ustawa budżetowa. 

W roku 2020 to: 49 835 775 tys. zł

Art. 28. ust 1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie 
mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z 
tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
ust 2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.
ust 3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji 
jednostek samorządu terytorialnego. 



Subwencja APS

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

SO - część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
Ur - statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy ustalona na podstawie danych SIO dla bazowego roku szkolnego według 
stanu na dzień 30 września 2019 r.
Uu - uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych
Uz - przeliczeniowa liczba uczniów, wychowanków, słuchaczy oraz dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających 
w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych
Up - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem
Di - wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego

Up = (Ur1+Uu1+Uz1)D1+ (Ur2+Uu2+Uz2)D2+… + (UrL+UuL+UzL)DL

gdzie L jest liczbą JST

A = SO/Up => A*Up = SO
A to finansowy standard podziału części oświatowej subwencji

W roku 2020 wynosi on: 5917,8938



Subwencja APS

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

A = SO/Up => A*Up = SO

SOi = (Uri + Uui + Uzi)Di*A

Iloczyn Di i A zwany jest w FZO „kwotą subwencji”
Natomiast   Ur = Ka Sa + KbSb + … + KnSn

Uu = P1N1 + P2N2 + … + P50N50

Uz = P51N51 + … P73N73

Zatem „subwencja na konkretnego ucznia”, to suma wszystkich przypadających na niego wag przemnożona 
przez „kwotę subwencji” czyli iloczyn A i Di
I nie tyle jest to subwencja NA ucznia, a subwencja jaką ten konkretny uczeń „przynosi” JST



Subwencja a dotacja UFP

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 126. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie 

niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych. 

Rodzaje dotacji:

a) Dotacje celowe – udzielane na dofinansowanie konkretnego celu, podlegające rozliczeniu (zwykle wg 

wykonania) na zasadach określonych odrębnie – art. 127-129

b) Dotacje przedmiotowe – środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, 

kalkulowane według stawek jednostkowych – art. 130

c) Dotacje podmiotowe – środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie przeznaczone wyłącznie na 

dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie – art. 131



Subwencja a dotacja UFP

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 251. ust. 1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej 

do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki […]

ust. 4. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które 

dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i 

rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. 

Art. 252. ust. 3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej 

niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.

ust. 4. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

ust. 5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. 



Szkoła samorządowa UFP

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 11. ust. 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 

nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego.

ust. 3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej 

„planem finansowym jednostki budżetowej”. 

Art. 254. W toku wykonywania budżetu JST obowiązują następujące zasady[…]

2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach […]

3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z 

uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty



Szkoła samorządowa UFP

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 248. ust. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje

podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

ust. 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych […]. 

Art. 249. ust. 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego:

1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych 

jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;[…]

ust. 2. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do 

uchwały budżetowej. 

Art. 263. ust. 1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają

[…] z upływem roku budżetowego.



Szkoły niesamorządowe FZO

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 

jednostki oświatowe otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu odpowiednio gminy, powiatu lub 

województwa. Dotacja ta ma charakter podmiotowo-celowy. – art. 15 – 31a

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego (czyli posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego) 

wypłacana jest w kwocie co najmniej równej temu co JST otrzymuje w subwencji na takiego ucznia. W 

przypadku szkół publicznych kwota ta jest wyższa jeśli wskaźnik zwiększający ustalony w danym 

samorządzie jest wyższy niż 1.

Dotacja przysługuje na każdego rzeczywistego ucznia, bez względu na to czy ujęty był czy nie we wniosku o 

dotację.

Faktyczna kwota dotacji otrzymana w roku na ucznia nie może być niższa od miesięcznej transzy dotacji 

oświatowej wypłacanej przez daną JST, o ile uczeń był choć raz wykazany do dotacji.

DO = (S + Pn + Pm + Py + … + Pz)*Di*A *Wzt



KS a budżet JST FZO

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 8. ust. 1. W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o 
których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w 
wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

ust. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę:
1) środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek specjalnych […] 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego, […] indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, […], oraz 
zapewnienie warunków ich realizacji – w przypadku […] niewymienionych w pkt 1 […] prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego;
3) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z 
oddziałami specjalnymi, niebędących szkołami specjalnymi, szkołach z oddziałami integracyjnymi i szkołach 
integracyjnych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - w wysokości wyrażonej wzorem: 



KS a budżet JST Zdaniem MEN

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2018 r.
Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

(źródło: strona internetowa MEN)

1. Odziały „ogólnodostępne” (tj. nie będące oddziałami specjalnymi, integracyjnymi)

W tym przypadku obowiązek dotyczy przeznaczania na kształcenie specjalne środków z subwencji naliczanych na 
uczniów wyłącznie wagami z tytułu niepełnosprawności (w 2018 r. są to wagi od P4 do P8). Wydatkami na 
kształcenie specjalne w tym przypadku będą wydatki bezpośrednio związane z realizacją orzeczeń (tj. wydatki, 
które nie byłyby ponoszone gdyby uczeń był pełnosprawny). Katalog wydatków w tym przypadku nie jest 
zamknięty, wskazano przykładowe wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego m.in. wydatki na: zatrudnienie dodatkowej kardy wspierającej, np. wynagrodzenie tzw. 
nauczyciela wspomagającego lub pomocy nauczyciela zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, organizację wybranych zajęć 
indywidualnych lub w grupie do 5 osób, jeśli uczeń takich wymaga. 



KS a budżet JST Zdaniem MEN

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Oddziały integracyjne i specjalne

Specyfika funkcjonowania tych oddziałów jest odmienna m.in. ze względu na obowiązujące tam limity 
liczby uczniów na oddział (funkcjonowanie takiego oddziału jest więc droższe niż oddziału 
ogólnodostępnego). W tym przypadku w ustawie określono ułatwiony sposób „rozliczania” środków na 
kształcenie specjalne. Oddziały te, w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zostały 
potraktowane analogicznie jak szkoły specjalne. Po stronie subwencji naliczona została cała kwota 
subwencji (wszystkie należne wagi oraz podstawowa kwota subwencji naliczana standardem finansowym 
A, z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na uczniów tych oddziałów (również z 
uczniami pełnosprawnymi).

Po stronie wydatkowej należy wykazać:
1) wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
(podobnie jak w pkt 1) oraz
2) środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych. 



KS a budżet JST Zdaniem MEN

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

UWAGA: Środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ww. ustawie (w art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy 
klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczanych za pomocą ww. wzoru ma 
charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu 
terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania 
było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie 
specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być 
przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole.

W konsekwencji poziom wydatków klasyfikowany w rozdziałach 80150 i 80152 nie będzie odpowiadał
wysokości subwencji naliczonej na szkoły ogólnodostępne. Co do zasady powinien się różnić o wysokość 
środków wyliczanych za pomocą wzoru w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 



KS a budżet JST RKB

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola specjalne”.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne”.
W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące 
specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”.



Jawność gospodarki finansowej UFP

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 33. ust. 1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna. 
Art. 34. ust. 1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez:
1) jawność [...] debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
2) jawność [...] debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) podawanie do publicznej wiadomości:

a) kwot dotacji udzielanych [...] budżetów jednostek samorządu terytorialnego,[...]
c) zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych, […];

4) jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego;
5) podawanie do publicznej wiadomości przez jednostki sektora finansów publicznych informacji 
dotyczących:

a) zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków 
publicznych przekazanych na ich realizację,
b) zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych,
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c) zasad odpłatności za świadczone usługi;
6) zapewnianie radnym danej JST dostępu do:

a) dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych – z zachowaniem przepisów o 
rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,
b) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej,
c) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni; [...]

8) udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów 
publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania 
lub pożyczka, lub którym została umorzona należność wobec jednostki sektora finansów publicznych;
9) udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organizacyjnych
[…];
10) podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego dotyczących gospodarowania środkami publicznymi;
11) podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z wykonania planów 
działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70.
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Art. 35. ust. 1. Dotacje, […], są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, 

szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. 

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania 

przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek

poniesiony na cele działalności placówki wychowania 

przedszkolnego, szkoły lub placówki,    

w tym na:
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a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy - w wysokości nieprzekraczającej:
- 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 
oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, 
o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,
- 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 
podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych 
szkół i placówek,

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym 
przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub 
niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora
przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej 
odpowiednio kwot określonych         w lit. a,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo 
oświatowe;
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Art. 35. ust. 4. Dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, przekazana na 

uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być 

wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe.  

ust. 5. Przez wydatki, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć w przypadku:

1) przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół 

specjalnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe – wydatki, o których 

mowa w ust. 1;
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Art. 35. ust. 5. 

2) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół, niewymienionych w pkt 1, innych 
form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych 
– wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 
ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji;

3) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niewymienionych w pkt 1, oraz innych form 
wychowania przedszkolnego - oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, także wydatki na realizację zadań 
innych niż określone w pkt 2, w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek wychowania 
przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych;
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Art. 35. ust. 5. 

4) szkół niewymienionych w pkt 1 – oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, także wydatki na realizację zadań 
innych niż określone w pkt 2, w wysokości wyrażonej wzorem:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Winne – wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2 w tej szkole,

W – wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole,

SSI – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów 
oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole,
SSIN – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej 
szkoły, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
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