
Rodzice dziecka dostarczają do szkoły orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Uwzględnij ucznia z orzeczeniem w miesięcznej deklaracji do or-
ganu dotującego, która wskazuje liczbę uczniów szkoły, w tym 
uczniów objętych kształceniem specjalnym 
Termin złożenia miesięcznej deklaracji liczby uczniów wskazany jest 
w uchwale organu stanowiącego – rady gminy lub powiatu. Z reguły 
jest to 5 lub 10 dzień miesiąca. Dotacja przysługuje na każdego ucznia 
z orzeczeniem, a placówka może się o nią ubiegać w ciągu roku.

Pamiętaj o odpowiednim opisywaniu faktur lub innych 
dokumentów księgowych. Zasady opisywania znajdują się 
w uchwale rady gminy (powiatu) 
Uchwały wprowadzają specyficzne wymagania, właściwe dla każdej gmi-
ny/ powiatu. Takim wymogiem może być obowiązek opisania rachun-
ku w określony sposób lub wskazanie na rachunku/fakturze konkret-
nego ucznia z orzeczeniem, na rzecz którego został dokonany zakup. 

Zbierz zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących 
zajęcia z  uczniem niezwłocznie po otrzymaniu od rodziców 
ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia zespół nauczycieli i specjalistów 
opracowuje IPET – indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny 
Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

Zadbaj o realizację zaleceń wskazanych w IPET 
Mogą to być m.in. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, realizacja zajęć indywidu-
alnych lub w małej grupie, a także zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne. 

Pamiętaj o uzupełnianiu danych w SIO 
Brak tych danych może być podstawą do wstrzymania wypłaty subwencji oświato-
wej dla gminy, a w konsekwencji również dotacji, jaką otrzymuje od gminy (powia-
tu) szkoła. 

Rozlicz dotację roczną
Uchwała wskazuje termin dokonania rocznego rozliczenia dotacji. Pamiętaj, że dotacja prze-
kazana na:
• uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz uczniów oddziałów integracyj-

nych w szkołach 
Może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 
związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych.

Dotacja otrzymana na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego musi się 
pokryć z wydatkami na tego ucznia. Nie może być przeznaczona na inne potrzeby.  
Niewykorzystaną dotację trzeba zwrócić.

Złóż wniosek o dotację na kolejny rok
Pamiętaj o corocznym obowiązku złożenia wniosku o dotację. Należy go złożyć do 30 września. 

Jak uzyskać i rozliczyć dotację na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu
INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Aby obliczyć, jaka kwota przysługuje na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu,  
należy wagę P7, o wartości 9,5, przemnożyć przez kwotę standardu oświatowego A = 5986 zł*. 

Daje to kwotę 56 867 zł rocznie. 
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Masz pytania? Napisz: spe@nowaera.pl 

Zadzwoń: +48 608 298 686, +48 600 382 423
więcej: https://www.nowaera.pl/spektrum-autyzmu-pro/dotacja

https://www.nowaera.pl/spektrum-autyzmu-pro/dotacja

