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ZVSUDZLHVSRVREXSRG]LDáXF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMVXEZHQFMLRJyOQHMGODMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
VSUDZLHVSRVREXSRG]LDáXF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMVXEZHQFMLRJyOQHMGODMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
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ULDOQHJR]XZ]JOĊGQLHQLHP]DNUHVXUHDOL]RZDQ\FKSU]H]WHMHGQRVWNL]DGDĔRĞZLDWRZ\FKRNUHĞORQ\FKZXVWDZLH]GQLD
XZ]JOĊGQLHQLHP]DNUHVXUHDOL]RZDQ\FKSU]H]WHMHGQRVWNL]DGDĔRĞZLDWRZ\FKRNUHĞORQ\FKZ
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 ]DGDQLDFKV]NROQ\FK±UR]XPLHVLĊSU]H]WR]DGDQLD]ZLą]DQH]SURZDG]HQLHPV]NyáSRGVWDZRZ\FKJLPQD]MyZV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKV]NyáVSHFMDOQ\FKFHQWUyZNV]WDáFHQLDXVWDZLF]QHJRFHQWUyZNV]WDáFHQLDSUDNW\F]QHJRRĞURG
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKV]NyáVSHFMDOQ\FKFHQWUyZNV]WDáFHQLDXVWDZLF]QHJRFHQWUyZNV]WDáFHQLDSUDNW\F]QHJRRĞURGGRVNRQDOHQLD]DZRGRZHJR]DNáDGyZNV]WDáFHQLDQDXF]\FLHOLNROHJLyZSUDFRZQLNyZVáXĪEVSR
NyZGRNV]WDáFDQLDLGRVNRQDOHQLD]DZRGRZHJR]DNáDGyZNV]WDáFHQLDQDXF]\FLHOLNROHJLyZSUDFRZQLNyZVáXĪEVSRáHF]Q\FKV]Nyá]RUJDQL]RZDQ\FKZSRGPLRWDFKOHF]QLF]\FKV]NyáDUW\VW\F]Q\FKMHGQRVWHNREVáXJLHNRQRPLF]QRDGáHF]Q\FKV]Nyá]RUJDQL]RZDQ\FKZ SRGPLRWDFKOHF]QLF]\FKV]NyáDUW\VW\F]Q\FKMHGQRVWHNREVáXJLHNRQRPLF]QRDG
PLQLVWUDF\MQHMV]NyáLSODFyZHN]DSHZQLHQLHPZDUXQNyZGRSURZDG]HQLDNZDOLILNDF\MQ\FKNXUVyZ]DZRGRZ\FK
SODFyZHN]DSHZQLHQLHPZDUXQNyZGRSURZDG]HQLDNZDOLILNDF\MQ\FKNXUVyZ]DZRGRZ\FK
 ]DGDQLDFKSR]DV]NROQ\FK±UR]XPLHVLĊSU]H]WR]DGDQLD]ZLą]DQH]

Z W\PRGG]LDáyZVSHFMDOQ\FKZ
D SURZDG]HQLHPSU]HGV]NROLVSHFMDOQ\FK ZW\PRGG]LDáyZVSHFMDOQ\FKZSU]HGV]NRODFKRJyOQRGRVWĊSQ\FK
RGG]LDáyZSU]HGV]NROQ\FKVSHFMDOQ\FK]RUJDQL]RZDQ\FKZ V]NRáDFKSRGVWDZRZ\FKRJyOQRGRVWĊSQ\FKL
áyZSU]HGV]NROQ\FKVSHFMDOQ\FK]RUJDQL]RZDQ\FKZV]NRáDFKSRGVWDZRZ\FKRJyOQRGRVWĊSQ\FKLVSHFMDOQ\FKSODcówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, speFMDOQ\FK RĞURGNyZ V]NROQRZ\FKRZDZF]\FK VSHFMDOQ\FK RĞURGNyZ Z\FKRZDZF]\FK PáRG]LHĪRZ\FK RĞURGNyZ
Z\FKRZDZF]\FK PáRG]LHĪRZ\FK RĞURGNyZ VRFMRWHUDSLL RĞURGNyZ UHZDOLGDF\MQRZ\FKRZDZF]\FK FHQWUyZ
NV]WDáFHQLDXVWDZLF]QHJRFHQWUyZNV]WDáFHQLDSUDNW\F]QHJRL
NV]WDáFHQLDXVWDZLF]QHJRFHQWUyZNV]WDáFHQLDSUDNW\F]QHJRLRĞURGNyZGRNV]WDáFDQLDLGRVNRQDOHQLD]DZRGRZHJR
]DNUHVLHSURZDG]HQLDIRUPSR]DV]NROQ\FKXPRĪOLZLDMąF\FKUHDOL]DFMĊRERZLą]NXQDXNLSODFyZHNZ\FKRZDQLD
Z]DNUHVLHSURZDG]HQLDIRUPSR]DV]NROQ\FKXPRĪOLZLDMąF\FKUHDOL]DFMĊRERZLą]NXQDXNLSODFyZHNZ\FKRZDQLD
SR]DV]NROQHJRXPRĪOLZLDMąF\FKUR]ZLMDQLH]DLQWHUHVRZDĔL
SR]DV]NROQHJRXPRĪOLZLDMąF\FKUR]ZLMDQLH]DLQWHUHVRZDĔLX]GROQLHĔRUD]NRU]\VWDQLH]UyĪQ\FKIRUPZ\SRF]\QNX
L Z\FKRZDQNyZ NRORQLL
L RUJDQL]DFML F]DVX ZROQHJR ELEOLRWHN SHGDJRJLF]Q\FK ĞZLHWOLF V]NROQ\FK GOD XF]QLyZ L
RER]yZ

0LQLVWHU(GXNDFML1DURGRZHMNLHUXMHG]LDáHPDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHM±RĞZLDWDL
0LQLVWHU(GXNDFML1DURGRZHMNLHUXMHG]LDáHPDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHM±RĞZLDWDLZ\FKRZDQLHQDSRGVWDZLHXVWUR]SRU]ąG]HQLD
3UH]HVD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHV]F]HJyáRZHJR]DNUHVXG]LDáDQLD0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHM
']8
3UH]HVD5DG\0LQLVWUyZ]
GQLDOLVWRSDGD
Nr 248, poz. 1480).
2)
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1USR]
oraz z 2012 r. poz. 354.
Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 ora
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SR]
1U SR] L
SR]L1USR]]U1USR]1USR]1USR]L1USR]]U1U
SR]
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SR]1USR]1USR]1USR]L1USR]]U1USR]1USR]1U
SR]
1U SR] 1U
SR]L1USR]]U1USR]1USR]1USR]1USR]L1USR]RUD]
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F SURZDG]HQLHPEXUVLLQWHUQDWyZRUD]GRPyZZF]DVyZG]LHFLĊF\FK
G SURZDG]HQLHPV]NROQ\FKVFKURQLVNPáRG]LHĪRZ\FK

 F]ĊĞFLRĞZLDWRZHM±UR]XPLHVLĊSU]H]WRF]ĊĞüRĞZLDWRZąVXEZHQFMLRJyOQHMGODMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
XVWDORQąZXVWDZLHEXGĪHWRZHMQDURN
 ED]RZ\PURNXV]NROQ\P±UR]XPLHVLĊSU]H]WRURNV]NROQ\

 HWDWDFK±UR]XPLHVLĊSU]H]WROLF]EĊQDXF]\FLHOL]DWUXGQLRQ\FKQDSRGVWDZLHXVWDZ\]GQLDVW\F]QLDU±.DUWD
HWDWDFK±UR]XPLHVLĊSU]H]WROLF]EĊQDXF]\FLHOL]DWUXGQLRQ\FKQDSRGVWDZLHXVWDZ\] GQLDVW\F]QLD U±.DUWD
1DXF]\FLHOD ']8]U1USR]]SyĨQ]P4) ZSHáQ\PLQLHSHáQ\PZ\PLDU]H]DMĊü
QLHSHáQ\PZ\PLDU]H]DMĊü SRSU]HOLF]HQLXQD
Z\áąF]HQLHPOLF]E\QDXF]\FLHOLQDXUORSDFKZ\FKRZDZF]\FKL XUORSDFKEH]SáDWQ\FKXVWDORQą
SHáQ\Z\PLDU]DMĊü ]Z\áąF]HQLHPOLF]E\QDXF]\FLHOLQDXUORSDFKZ\FKRZDZF]\FKLXUORSDFKEH]SáDWQ\FKXVWDORQą
QDSRGVWDZLHGDQ\FKV\VWHPXLQIRUPDFMLRĞZLDWRZHMGODED]RZHJRURNXV]NROQHJRZHGáXJVWDQXQDG]LHĔZU]HĞQLD
ULG]LHĔSDĨG]LHUQLNDU
3RG]LDáF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMMHVWGRNRQ\ZDQ\ZV]F]HJyOQRĞFL]XZ]JOĊGQLHQLHP
XZ]JOĊGQLHQLHP

 ILQDQVRZDQLDZ\GDWNyZELHĪąF\FK ZW\PZ\QDJURG]HĔSUDFRZQLNyZZUD]]SRFKRGQ\PL
V]NyáLSODFyZHNRNWyU\FK
W\PZ\QDJURG]HĔSUDFRZQLNyZZUD]] SRFKRGQ\PL V]NyáL
SODFyZHNR
PRZDZXVWSNWLSURZDG]RQ\FKSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
SURZDG]RQ\FKSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR

 GRWRZDQLDSXEOLF]Q\FKRUD]QLHSXEOLF]Q\FKV]NyáLSODFyZHNRNWyU\FKPRZDZXVWSNWLSURZDG]RQ\FK
SODFyZHNR NWyU\FKPRZDZ  XVW SNW L
SU]H]RVRE\SUDZQHLQQHQLĪMHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRRUD]SU]H]RVRE\IL]\F]QH

 ILQDQVRZDQLD ]DGDĔ ] ]DNUHVX GRNV]WDáFDQLD L GRVNRQDOHQLD ]DZRGRZHJR QDXF]\FLHOL ]
] XZ]JOĊGQLHQLHP GRUDG]WZD
PHWRG\F]QHJRRNWyU\PPRZDZDUWDXVWDZ\Z\PLHQLRQHMZXVWSNW
DXVWDZ\Z\PLHQLRQHMZ  XVW SNW 
 ILQDQVRZDQLDZ\GDWNyZ]ZLą]DQ\FK]LQG\ZLGXDOQ\PQDXF]DQLHP
LQG\ZLGXDOQ\PQDXF]DQLHP

 GRILQDQVRZDQLDZ\GDWNyZ]ZLą]DQ\FK]Z\SáDFDQLHPRGSUDZQDXF]\FLHORPQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\Z\PLHZ\SáDFDQLHPRGSUDZQDXF]\FLHORPQDSRGVWDZLHDUW
QLRQHMZXVWSNWRUD]XG]LHODQLHPQDXF]\FLHORPXUORSyZGODSRUDWRZDQLD]GURZLD
RUD]XG]LHODQLHPQDXF]\FLHORPXUORSyZGODSRUDWRZDQLD]GURZLD
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 GRILQDQVRZDQLDNV]WDáFHQLDXF]QLyZQLHEĊGąF\FKRE\ZDWHODPLSROVNLPL
SUHPLLGODRSLHNXQyZSUDNW\N]DZRGRZ\FK
 ILQDQVRZDQLDGRGDWNyZLSUHPLLGODRSLHNXQyZSUDNW\N]DZRGRZ\FK

 ILQDQVRZDQLDZF]HVQHJRZVSRPDJDQLDUR]ZRMXG]LHFLR
NWyU\FKPRZDZ
ILQDQVRZDQLDZF]HVQHJRZVSRPDJDQLDUR]ZRMXG]LHFLRNWyU\FKPRZDZDUWEXVWDXVWDZ\Z\PLHQLRQHMZ
XVW
 ILQDQVRZDQLDRGSLVXQD]DNáDGRZ\IXQGXV]ĞZLDGF]HĔVRFMDOQ\FKGODQDXF]\FLHOLEĊGąF\FKHPHU\WDPLL
ILQDQVRZDQLDRGSLVXQD]DNáDGRZ\IXQGXV]ĞZLDGF]HĔVRFMDOQ\FKGODQDXF]\FLHOLEĊGąF\FKHPHU\WDPLLUHQFLVWDPL

 ILQDQVRZDQLDZ\QDJURG]HĔQDXF]\FLHOLELRUąF\FKXG]LDáZ
SU]HSURZDG]DQLXF]ĊĞFLXVWQHMHJ]DPLQXPDWXUDOQHJR
ILQDQVRZDQLDZ\QDJURG]HĔQDXF]\FLHOLELRUąF\FKXG]LDáZSU]HSURZDG]DQLXF]ĊĞFLXVWQHMHJ]DPLQXPDWXUDOQHJR
 ILQDQVRZDQLDNRV]WyZSUDFNRPLVMLHJ]DPLQDF\MQ\FKSRZRá\ZDQ\FKSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRZ
ILQDQVRZDQLDNRV]WyZSUDFNRPLVMLHJ]DPLQDF\MQ\FKSRZRá\ZDQ\FKSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRZ]ZLą]ku z awansem zawodowym nauczycieli.

3RG]LDáF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMSRRGOLF]HQLXUH]HUZ\RNWyUHMPRZDZDUWXVWXVWDZ\]GQLDOLVWRSDGDU
3RG]LDáF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMSRRGOLF]HQLXUH]HUZ\R
RGRFKRGDFKMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJREĊGąFHMZG\VSR]\FMLPLQLVWUDZáDĞFLZHJRGRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]GRFKRGDFKMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJREĊGąFHMZ
Q\FKQDVWĊSXMHZHGáXJDOJRU\WPXRNUHĞORQHJRZ
]DáąF]QLNXGRUR]SRU]ąG]HQLD
Q\FKQDVWĊSXMHZHGáXJDOJRU\WPXRNUHĞORQHJRZ]DáąF]QLNXGRUR]SRU]ąG]HQLD
5R]SRU]ąG]HQLHZFKRG]LZ Ī\FLH] GQLHPVW\F]QLD 5)
5R]SRU]ąG]HQLHZFKRG]LZĪ\FLH]GQLHPVW\F]QLDU
0LQLVWHU(GXNDFML1DURGRZHMK. Szumilas

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]L1USR]]U
1U SR] 1U SR] 1U
1USR]1USR]1USR]1USR]1USR]1USR]L1USR]]U
1USR]L1USR]]U1USR]1USR]1USR]1USR]1USR]
1U
SR] L 1U SR]
L1USR]]U1USR]L1USR]RUD]]USR]
L 1U SR] ] 
5)
1LQLHMV]HUR]SRU]ąG]HQLHE\áRSRSU]HG]RQHUR]SRU]ąG]HQLHP0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHM]
1LQLHMV]HUR]SRU]ąG]HQLHE\áRSRSU]HG]RQHUR]SRU]ąG]HQLHP0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHM]GQLDJUXGQLDUZVSUDZLHVSRVREXSRG]LDáXF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMVXEZHQFMLRJyOQHMGODMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRZURNX
']81USR]RUD]
EXSRG]LDáXF]ĊĞFLRĞZLDWRZHMVXEZHQFMLRJyOQHMGODMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRZ
]USR]
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=DáąF]QLNGRUR]SRU]ąG]HQLD0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHM
]GQLDJUXGQLDU SR]


ALGORYTM PODZIAàU CZĉĝCI OĝWIATOWEJ
WIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
DU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013
JEDNOSTEK SAMORZĄDU

1. Ustalona w ustawie budĪetowej
etowej na rok 2013 – po odliczeniu rezerwy, o której

mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
wiatowa (SO) skáada
skááada siĊ
Ċ z kwoty bazowej
samorządu terytorialnego – czĊĞü oĞwiatowa
(SOA), kwoty uzupeániającej (SOB) i kwoty na zadania
adania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nastĊpujące:
nastĊpuj
nastĊ
pują
ące:

wiatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2
– czĊĞü oĞwiatowa,
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
samorz
terytorialnego;
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1) SO

2) SOA

– kwota bazowa czĊĞ
ĊĞci
ci oĞ
o
Ğwiatowej wedá
wed
áug finansowego standardu A
czĊĞci
oĞwiatowej
wedáug
ĊĞci oĞ
ĊĞ
Ğwiatowej na realizacjĊ
realizacjĊ zadaĔ szkolnych;
podziaáu czĊĞci
oĞwiatowej

3) SOB

– kwota uzupeá
ániają
ąca czĊĞ
cz
ĊĞci oĞ
Ğwiatowej wed
uzupeániająca
czĊĞci
oĞwiatowej
wedáug wag P zwiĊkszających
realizacjĊ zadaĔ szkolnych;
finansowy standard A na realizacj

4) SOC

– kwota czĊĞci
czĊĞ
ĊĞci
ci oĞwiatowej
oĞwiatowej na realizacjĊ
oĞ
realizacj zadaĔ pozaszkolnych.

2. Dla kaĪ
kaĪdej
Īdej jednostki samorzą
samorz
samorządu
ądu terytorialnego bĊdącej
b
organem prowadzącym lub

dotują
ącym szkoáy
szkoáy podstawowe, gimnazja, szkoáy
szkoá
szko ponadgimnazjalne oraz placówki
dotującym

funkcjonujące
funkcjonują
funkcjonuj
ące w systemie oĞwiaty
oĞwiaty ustala siĊ
oĞ
si przeliczeniową liczbĊ uczniów ogóáem

wed
(Up) w bazowym roku szkolnym, wedáug
wzoru:

Up = 6Up,i = 6[(Ur,i + Uu,i + Uz,i)  Di]
N

N

i=1

i=1

nast
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nastĊpujące:
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2) Up,i – przeliczeniowa
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1) Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogóáem;
liczba

iów
uczniów

w

i-tej

jednostce

samorządu
samorzą
samorządu

terytorialnego, z uwzglĊdnieniem indeksu i = 1 – 2.479 dla gmin (w tym

dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadaĔ
Ĕ gminy),

h powiatu, i = 2.546 – 2.859 dla
i = 2.480 – 2.545 dla miast na prawach
0 – 2.875 dla samorządów
samorzą
ądów województw,
pozostaáych powiatów, i = 2.860
w bazowym roku szkolnym;

w w i-tej jednostce samorządu
samorządu terytorialnego,
samorzą
3) Ur,i – statystyczna liczba uczniów

ustalona na podstawie danych systemu informacji oĞ
o
Ğwiatowej dla
oĞwiatowej
ug stanu na dzieĔ
dzieĔ 30 wrzeĞ
wrze
Ğnia 2012 r.
bazowego roku szkolnego wedáug
wrzeĞnia
dziernika 2012 r., obliczana wedá
wed
áug wzoru:
i dzieĔ 10 paĨdziernika
wedáug

Sb,i+ 0,35
0,35
0,35S
Sc,i
Ur,i = Sa,i +0,7
+0,7S
gdzie:

Sa,i – oznacza liczbĊ uczniów szkóá
szkóá publicznych i niepublicznych dla dzieci
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i máodzieĪy,
y, a takĪ
takĪe
Īe sá
sáuchaczy
áuchaczy zaká
zak
zakáadów
áadów ksztaácenia
kszta
nauczycieli oraz

spoáecznych,
prowadzą ksztaácenie
kolegiów pracowników sá
ssáuĪb
áuĪĪb spoá
spo
áecznych, które prowadz
w systemie dziennym, w i-tej jednostce samorz
samorządu terytorialnego,

szkóá publicznych dla doros
Sb,i – oznacza liczbĊĊ uczniów szkóá
dorosáych, a takĪe sáuchaczy
adów ksztaá
kszta
ácenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników ssáuĪb
zakáadów
ksztaácenia

spoá
áecznych, które prowadzą
prowadzą kszta
spoáecznych,
ksztaácenie w systemie wieczorowym lub
zaocznym, w i-tej jednostce samorz
samorządu terytorialnego,

liczbĊ uczniów szkó
Sc,i – oznacza liczbĊ
szkóá niepublicznych dla dorosáych w i-tej
jednostce samorzą
samorz
ądu terytorialnego;
samorządu

indeks i = 1 – 2.875;

uzupeániająca
liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie
4) Uu,i – uzupeá
ániaj
zadaĔ szkolnych, obliczana wed
zadaĔ
wedáug wzoru:

Uu,i = P1  N1,i + P2  N2,i + ... + P30  N 30,i
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gdzie:

ci uczniów w jednostce
– N1 do N30 oznaczają przypisane wagom liczebnoĞci
samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 – 2.875,
okreĞlone nastĊpująco:
P1 = 0,38

dla uczniów szkóá podstawowych i gimnazjów dla dzieci
i

máodzieĪy
y

zlokalizowanych

na

terenach

wiejskich

lub

w miastach do 5000 mieszkaĔców
ców – N1,i,
P2 = 1,40

dla uczniów z upoĞledzeniem
umysáowym
ledzeniem umysá
umys
áowym w stopniu lekkim,
ecznie, z zaburzeniami zachowania,
niedostosowanych spoáecznie,

zagroĪonych uzaleĪnieniem,
zagroĪonych
nieniem, zagroĪ
zagro
Īonych niedostosowaniem
ecznym,
spoáecznym,
stosowania

z

przewleká
przewlek
áymi
przewlekáymi

chorobami

specjalnej

organizacji
organiza
cji

–

nauki

wymagaj
wymagających

i

metod

pracy

(na podstawie orzeczeĔ
orzeczeĔ,
orzecze
Ĕ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
rozporządzenia)
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporzą
rozporz
ądzenia) oraz dla uczniów

szkóá podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkó
szkóá

ww
w.
rc

ponadgimnazjalnych specjalnych w máodzieĪowych
oĞrodkach
m
máodzieĪowych
socjoterapii –
wychowawczych i má
m
áodzie
odzieĪĪowych oĞrodkach
o

wymagających
wymagają
ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy, którzy nie posiadają
posiadają orzeczeĔ,
orzecze o których mowa w art. 71b
rozporządzenia – N2,i,
ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporz

P3 = 2,90

dla

z

uczniów

niewidomych,

niepeánosprawnoĞcią
niepeá
niepe
ánosprawno

ruchową,

ssáabowidzących,
w

tym

z

afazją,

wymagaj
z zaburzeniami psychicznymi – wymagających
stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie
orzecze
orzeczeĔ
Ĕ, o których mowa w art. 71b ust.
us 3 ustawy wymienionej
orzeczeĔ,
rozporządzenia) – N 3,i,
w § 1 ust. 1 rozporz

P4 = 3,60

niesáyszących, sáabosáyszących, z upoĞledzeniem
dla uczniów nies
umysáowym
umys

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym

(na podstawie orzecze
orzeczeĔ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N4,i,
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zek szkolny lub obowią
ązek nauki
gáĊbokim realizujących obowiązek
obowiązek
uczestnictwo

w

ciach
zajĊciach

rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych przez szkoá
áy podstawowe
szkoáy
i gimnazja, dla uczniów z niepeánosprawnoĞciami
sprzĊĪonymi
Ğciami sprzĊĪ
ĊĪonymi
onymi
em Aspergera (na podstawie
oraz z autyzmem, w tym z zespoáem

orzeczeĔ,, o których mowa w art. 71b ust.
t. 3 ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N5,i,
P6 = 0,80

dodatkowo

dla

nosprawnych
niepeánosprawnych

uczniów

w

oddziaá
oddzia
áach
oddziaáach

ach podstawowych, gimnazjach, szkoáach
szko
integracyjnych w szkoáach
orzeczeĔ, o których mowa
orzeczeĔ
ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeĔ,
wymienionej w § 1 ust. 1
w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej
rozporządzenia) – N6,i,
P7 = 0,082

dla uczniów szkóá ponadgimnazjalnych oraz szkóá
szkó artystycznych

czeniem
niem ogólnoksztaácących
ogólnokszta
ogólnoksztaáácą
ących szkóá
szkóá muzycznych I stopnia
(z wyáączeniem
oraz szkóá muzycznych I stopnia) – N7,i,

uchaczy kolegiów pracowników sáuĪb
s
dla sáuchaczy
spoáecznych oraz

ww
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P8 = 0,19

szkóá ponadgimnazjalnych prowadzących
prowadz
uczniów szkóá
ksztaácenie

realizacj praktycznej nauki zawodu,
zawodowe, w tym na realizacjĊ
a takĪ
takĪe
Īe dla uczniów liceów profilowanych
prof
i uczniów szkóá

specjalnych

przysposabiaj
przysposabiających

do

pracy

dla

uczniów

z upoĞ
upoĞledzeniem
upo
Ğledzeniem umysáowym
umysáowym w stopniu umiarkowanym lub
umysá

znacznym

oraz

dla

uczniów

z

niepe
niepeánosprawnoĞciami

sprzĊĪonymi
sprzĊĪ
sprz
ĊĪonymi
onymi (waga nie obejmuje uczniów szkó
szkóá artystycznych) –
N8,i,

P9 = 0,20

oddzia
dla uczniów oddziaáów
i szkóá

dla mniejszoĞci narodowych

i etnicznych oraz spo
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym, dla uczniów pochodz
pochodzenia romskiego, dla których
szkoá
áa podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a tak
szkoáa
takĪe dla

korzystaj
uczniów korzystających
z dodatkowej, bezpáatnej nauki jĊzyka
polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia; dotyczy szkóá

podstawowych, w których áączna liczba uczniów korzystających
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posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, uczniów pochodzenia
romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpáatnej
bezpáatnej
bezpá

nauki jĊzyka polskiego, o których mowa
wa w art. 94a ust. 4 i 4b

dzenia, jest wyĪ
Īsza niĪ
niĪ
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
wyĪsza
84, oraz gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, w których
cych z zajĊü
Ċü dla mniejszoĞ
mniejszo
Ğci
áączna liczba uczniów korzystających
mniejszoĞci

narodowej lub etnicznej, spoáecznoĞci
posáugującej
jĊzykiem
ci posá
áuguj
ugują
ącej siĊ
siĊ jjĊ
Ċzykiem

regionalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów
korzystających z dodatkowej, bezpáatnej
bezpááatnej nauki jĊzyka
jĊzyka polskiego,
jĊ
o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 rozporządzenia,
dzenia, jest wyĪsza
wyĪĪsza niĪ
niĪ 42– N9,i,
P10 = 1,50

dla uczniów oddziaáów
ów i szkóá
szkóá

dla mniejszoĞci
mniejszoĞci narodowych
mniejszoĞ

spoááecznoĞĞci posáugującej
posáuguj
posá
ugują
ącej siĊ
si jĊzykiem
i etnicznych oraz spoáecznoĞci

regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których
szkoáa
dla
a podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a takĪe
tak

korzystają
ących z dodatkowej, bezpáatnej
bezp
uczniów korzystających
nauki jĊzyka

ww
w.
rc

polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
rozporz
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia;
dotyczy szkóá

áą
korzystaj
podstawowych, w których áączna
liczba uczniów korzystających
Ċü dla mniejszoĞci
mniejszoĞci narodowej lub etnicznej, spoáecznoĞci
mniejszoĞ
spo
z zajĊü

posááuguj
ugują
ącej siĊ
Ċ jĊzykiem
jjĊ
Ċzykiem regionalnym, uczniów pochodzenia
posáugującej

korzystaj
romskiego lub uczniów korzystających
z dodatkowej, bezpáatnej
jĊzyka polskiego, o których mowa
jĊ
mo
nauki jĊzyka
w art. 94a ust. 4 i 4b

rozporz
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
nie przekracza
szkó ponadgimnazjalnych, w których
60, oraz gimnazjów i szkóá
áączn liczba uczniów korzystaj
áączna
korzystających z zajĊü dla mniejszoĞci

spo
narodowej lub etnicznej, spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów
korzystaj
korzystających
z dodatkowej, bezpáatnej nauki jĊzyka polskiego,

o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1
rozporz
ust. 1 rozporządzenia,
nie przekracza 30 – N10,i,

P11 = 1,20

oddzia
dla uczniów oddziaáów
i szkóá

dla mniejszoĞci narodowych

i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
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a podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a takĪe
takĪĪe dla
szkoáa

atnej nauki jĊzyka
jĊzyka
jĊ
uczniów korzystających z dodatkowej, bezpáatnej

polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
dzenia; dotyczy szkóá
szkóá
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia;

a liczba uczniów korzystających
korzystających
korzystają
podstawowych, w których áączna
ci narodowej lub etnicznej, spoáecznoĞci
spoáecznoĞĞci
spoá
z zajĊü dla mniejszoĞci

em regionalnym, uczniów pochodzenia
posáugującej siĊ jĊzykiem
cych z dodatkowej, bezpá
bezp
áatnej
romskiego lub uczniów korzystających
bezpáatnej

wa w art. 94a ust. 4 i 4b
nauki jĊzyka polskiego, o których mowa

rozporządzenia, jest wyĪsza
rozporzą
wyĪ
wyĪ
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
niĪ
60

i

nie

przekracza

ponadgimnazjalnych,

w

84,

oraz

których

gimnazjów

áączna
áączna

liczba

i

szkó
szkóá

uczniów

korzystających z zajĊü
Ċü dla mniejszoĞci
mniejszoĞci narodowej lub etnicznej,
mniejszoĞ

ugują
uguj
ącej siĊ
Ċ jĊzykiem
jĊ
Ċzykiem regionalnym, uczniów
spoáecznoĞci posáugującej
pochodzenia

romskiego

lub

uczniów

korzystających
korzystaj

bezpáatnej nauki jĊzyka
bezpá
jĊzyka polskiego, o których mowa
jĊ
z dodatkowej, bezpáatnej

ww
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rc

w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1 ust. 1
rozporzą
ądzenia, jest wyĪsza
wyĪsza niĪ
wyĪ
niĪ 30 i nie przekracza 42 – N11,i,
rozporządzenia,

P12 = 0,20

oddziaáów i szkóá
oddziaá
szkó z nauczaniem w jĊzyku
dla uczniów oddziaáów

mniejszoĞ
Ğci narodowej lub mniejszoĞci
mniejszo
mniejszoĞci
etnicznej bądĨ w jĊzyku
oddzia
regionalnym oraz dla uczniów oddziaáów
i szkóá, w których

zajĊ
zaj
Ċcia edukacyjne prowadzone są
s w dwóch jĊzykach: polskim
zajĊcia
jĊzyku mniejszoĞci
jĊ
mniejszoĞ lub jĊzyku regionalnym, bĊdącym drugim
mniejszoĞ
oraz jĊzyku
jĊzykiem nauczania – N12,i,
jĊzykiem

P13 = 0,20

oddzia
dla uczniów oddziaáów
sportowych – N13,i,

P14 = 1,00

oddzia
dla uczniów oddziaáów
mistrzostwa sportowego – N14,i,

P15 = 1,00

kszta
dla uczniów ksztaácących
siĊ w zawodach medycznych (waga
si z wagą P8) – N15,i,
P15 wyklucza siĊ

P16 = 1,01

dla uczniów szkó
szkóá muzycznych I stopnia – N16,i,

P17 = 1,70

dla uczniów szkó
szkóá muzycznych II stopnia – N17,i,
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P18 = 2,01
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dla uczniów ogólnoksztaácących szkóá muzycznych II stopnia –
N19,i,

P20 = 0,92

dla uczniów liceów plastycznych – N20,i,

P21 = 1,35

Ċknych – N21,i,
dla uczniów ogólnoksztaácących szkóá sztuk piĊ
piĊknych

P22 = 3,42

dla uczniów szkóá baletowych – N22,i,

P23 = 1,00

ácenia nauczycieli (waga P23
dla sáuchaczy zakáadów ksztaácenia
wyklucza siĊ z wagą P8) – N23,i,

P24 = 1,00

dla

uczniów

szkóá

ponadgimnazjalnych

podstawowych,

gimnazjów

zorganizowanych

w

i

szkó
szkóá

podmiotach

leczniczych – N24,i,
P25 = 1,84

zespoáów
zajĊü
dla wychowanków specjalnych zespoá
zespo
áów pozalekcyjnych zaj
szkoáach
podstawowych,
wychowawczych realizowanych w szkoá
szko
á

szkoáach
gimnazjach i szkoá
szko
áach ponadgimnazjalnych zorganizowanych

ww
w.
rc

w podmiotach leczniczych – N25,i,

P26 = 0,60

dla

oddziaáów
oddziaá
oddzia
áów

uczniów

terapeutycznych

w

szkoáach
szko

ogólnodost
ogólnodostĊ
Ċpnych lub integracyjnych – N26,i,
ogólnodostĊpnych

P27 = 0,17

dla uczniów oddziaá
oddzia
áów dwuj
oddziaáów
dwujĊzycznych (waga P27 wyklucza siĊ

z wagami: P9 , P10, P11, P12) – N27,i,

P28 = 0,04

dla uczniów gimnazjów dla dzieci i m
máodzieĪy – N28,i,

P29 = 3,00

dla uczniów szkóá
szkóá kszta
ksztaácących w zawodach podstawowych dla

Īeglugi
Īeglugi

morskiej

ksztaáácenia
kszta
ksztaácenia

i

Ğródlądowej

postanowienia

realizujących

Mi
MiĊdzynarodowej

w

procesie
konwencji

o wymaganiach w zakresie wyszkolenia
marynarzy, wydawania
w
Ğwiadectw oraz
im Ğwiadectw

pe
peánienia
wacht, 1978, sporządzonej

w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201
posiadaj
oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) i posiadających
certyfikat uznania
procesu ksztaácenia uzyskany zgodnie z odrĊbnymi przepisami
(waga P29 wyklucza siĊ z wagą P8) – N29,i,
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organizowanych przez szkoáy
y i placówki prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego – N30,i;
5) Uz,i – przeliczeniowa

owanków
wychowanków

liczba

albo

uprawnionych lub korzystających w

dzieci

i

mááodzie
odzieĪĪy
máodzieĪy

bazowym roku szkolnym,

w zakresie zadaĔ pozaszkolnych, obliczana wedáug
wedááug wzoru:

Uz,i = P31  N31,i + P32  N32,i +...+ P44  N44,i
gdzie:


P31 do P44 oznaczają wagi,



liczebnoĞci uczniów w jednostce
liczebnoĞ
N31 do N44 oznaczają przypisane wagom liczebnoĞci
samorządu
du terytorialnego z indeksem i = 1 – 2.875,

okreĞlone nastĊpująco:
P31 = 4,000

dla

dzieci

niesááysz
yszą
ących,
niesáyszących,

sáabowidzących,
cych,

sáabos
sá
abosááyszą
ących
sáabosáyszących,

niepe
niepeá
niepeánosprawnoĞcią
ánosprawno
nosprawnoĞĞci

z

niewidomych,

ruchową,

w

tym

ww
w.
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z afazją,, z upoĞ
upo
upoĞledzeniem
Ğledzeniem umysá
umys
umysáowym
áowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym,

znacznym

lub

gáĊbokim
g

–

objĊtych

wychowaniem i ksztaá
kszta
áceniem specjalnym w przedszkolach,
ksztaáceniem
oddziaáach
szkoáach podstawowych, a takĪe
oddziaá
áach przedszkolnych w szko
w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie
orzeczeĔ,
ust. 3 ustawy wymienionej
orzecze
orzeczeĔ
Ĕ, o których mowa w art. 71b us
w § 1 ust. 1 rozporz
rozporządzenia) oraz dla dzieci w przedszkolach
i

oddziaáach
oddziaá
oddzia
áach

przedszkolnych

w

szkoáach
szko

podstawowych

zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N31,i,

P32 = 1,500

dla wychowanków internatów i burs – N32,i,

P33 = 0,500

wychowanków internatów i burs, bĊdących
dodatkowo dla wychowank
uczniami szkó
szkóá specjalnych – N33,i,

P34 = 3,640

dla wychowanków internatów szkó
szkóá artystycznych – N34,i,

P35 = 6,300

korzystających z domów wczasów dzieciĊcych – N35,i,
dla korzystaj

P36 = 6,500

dla

wychowanków

wychowawczych,

specjalnych

specjalnych

oĞrodków
o

oĞrodków

szkolno-

wychowawczych
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siĊ
z zakwaterowania w tych oĞrodkach (waga P36 wyklucza siĊ
z wagami P32 i P33) – N36,i,

rodków wychowawczych,
P37 = 11,000 dla wychowanków máodzieĪowych oĞrodków

oĞĞrodkach (waga P37
którzy korzystają z zakwaterowania w tych oĞrodkach
wyklucza siĊ z wagami P32 i P33) – N37,i,
P38 = 1,500

rodków socjoterapii, którzy
dla wychowanków máodzieĪowych oĞrodków
nie korzystają z zakwaterowania w tych oĞrodkach
oĞĞrodkach – N38,i,

P39 = 9,500

dla wychowanków oĞrodków
rodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz
nosprawnoĞĞciami sprzĊĪonymi
sprzĊĪonymi
sprzĊĪ
onymi i z autyzmem,
dla dzieci z niepeánosprawnoĞciami

w tym z zespoáem
em Aspergera,
Aspergera, bĊdących
bĊ
b
Ċdą
ących wychowankami
przedszkoli,

ów
oddziaáów

przedszkolnych

w

szko
szkoáach

podstawowych, a takĪe
takĪĪe innych form wychowania przedszkolnego

orzeczeĔ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
orzeczeĔ
(na podstawie orzeczeĔ,
rozporządzenia) – N39,i,
rozporzą
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia)
P40 = 0,020

korzystają
ących ze szkolnych schronisk máodzieĪowych
m
dla korzystających
rzeczywistej

liczby

ww
w.
rc

ug
wedáug

miejsc

i

liczby

miesi
miesiĊcy

ich

ytkowania – N40,i,
uĪytkowania

P41 = 0,840

dla
w

dzieci

objĊtych
obj
objĊ
Ċtych

przedszkolach,

wczesnym

oddziaáach
oddzia
oddziaá
áach

wspomaganiem

przedszkolnych

rozwoju

w

szko
szkoáach

podstawowych, szkoá
szko
áach podstawowych, specjalnych oĞrodkach
o
szkoáach
szkolno-wychowawczych,

wychowawczych,
poradniach

o
oĞrodkach

specjalnych

o
oĞrodkach

rewalidacyjno-wychowawczych,

psychologiczno-pedagogicznych
psychologiczno-pedagog

(na

podstawie

opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporz
rozporządzenia) – N41,i,

P42 = 0,001

dla

placówek

realizujących
realizuj

zadania

pozaszkolne

wedáug

szkoáach prowadzonych lub
rzeczywistej liczby uczniów w szko
i-tą gminĊ – N42,i,
dotowanych przez i-t

P43= 0,030

realizujących zadania pozaszkolne, w tym
dla placówek realizuj
umoĪliwiających

realizacjĊ

obowiązku

nauki

w

formach

pozaszkolnych, wedáug rzeczywistej liczby uczniów w szkoáach
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zlokalizowanych na terenie i-tego
ego powiatu i prowadzonych lub

P44 = 0,008

dla

l.g
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.pl

du terytorialnego – N43i,
dotowanych przez jednostki samorządu
placówek

realizujących

zadania

pozaszkolne

wedáug
wedá
wedáug

ach zlokalizowanych na
rzeczywistej liczby uczniów w szkoáach

terenie i-tego województwa i prowadzonych lub dotowanych
du terytorialnego – N44,i;
przez jednostki samorządu

samorz
ądu terytorialnego,
– wskaĨnik korygujący dla i-tej jednostki samorzą
samorządu

Di

6)

obliczany wedáug wzoru:

Di = Wr + (1- Wr)  Wa,i

gdzie:

Wr – Ğredni

nik wydatków rzeczowych oraz wydatków
dla kraju wskaĨnik

páacowych
obsáugi, wynoszący
acowych dla pracowników administracji i obs
jednolicie dla wszystkich jednostek samorzą
samorz
ądu terytorialnego 0,2,
samorządu

nik struktury zatrudnienia
zatrudnienia nauczycieli w szkoáach
szko
Wa,i – páacowy wskaĨnik

prowadzącym jest i-ta jednostka
i placówkach, dla których organem prowadz

ww
w.
rc

du terytorialnego, z uwzglĊ
uwzgl
Ċdnieniem zwi
samorządu
uwzglĊdnieniem
zwiĊkszonych wydatków

z tytuáu
terenach wiejskich lub w miastach
u zatrudnienia nauczycieli na ter

do 5000 mieszkaĔ
mieszka
Ĕców, obliczany wed
mieszkaĔców,
wedáug wzoru:

: D L
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gdzie:


Pks – Ğrednie
wynagrodzenie nauczyciela staĪysty,
Ğrednie wynagrodzeni



nauczyciela kontraktowego,
Pkk – ĞĞrednie
rednie wynagrodzenie nau



nauczyciela mianowanego,
Pkm – ĞĞrednie
rednie wynagrodzenie nau



Pkd – ĞĞrednie
rednie wynagrodzenie nau
nauczyciela dyplomowanego,

okre
okreĞ
Ğlone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5
okreĞlone
rozporządzenia;
rozporz
rozporzą
ądzenia;
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Ws,i – wskaĨnik okreĞlający udziaá liczby etatów nauczycieli staĪystów
ystów w ogólnej
liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu
du terytorialnego,

Wk,i – wskaĨnik okreĞlający udziaá liczby etatów nauczycieli kontraktowych

w ogólnej liczbie etatów nauczycieli
eli w i-tej jednostce samorządu
samorządu
samorzą
terytorialnego,

Wm,i – wskaĨnik okreĞlający udziaá liczby etatów nauczycieli mianowanych

w ogólnej liczbie etatów nauczycieli
czycieli
eli w i-tej jednostce samorządu
samorz
samorzą
ądu
terytorialnego,

Wd,i – wskaĨnik okreĞlający udziaá liczby etatów nauczycieli dyplomowanych

w ogólnej liczbie etatów nauczycieli
eli w i-tej jednostce samorządu
samorz
terytorialnego,

sta
Īystów w ogólnej
Ws,k – wskaĨnik okreĞlający udziaá liczby etatów nauczycieli staĪ
staĪystów
liczbie etatów nauczycieli w kraju,

cy udziaáá liczby etatów nauczycieli kontraktowych
Wk,k – wskaĨnik okreĞlający

ww
w.
rc

w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

nik okreĞlający
okreĞ
Ğlają
ący udziaá
udziaá liczby etatów nauczycieli
nauczyci
mianowanych
Wm,k – wskaĨnik
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

nik okreĞlający
okreĞ
Ğlają
ący udziaá
udziaá liczby etatów nauczycieli dyplomowanych
Wd,k – wskaĨnik
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

tytu
áu zatrudnienia nauczycieli w szko
R – waga z tytuá
tytuáu
szkoáach lub placówkach
zlokalizowanych na terenach wiej
wiejskich lub w miastach do 5000
mieszka
mieszkaĔ
Ĕców, uwzglĊdniająca
uwzglĊdniaj
uwzglĊ
mieszkaĔców,
zwiĊkszone wydatki z tytuáu wypáacanych

dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 1
rozporz
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
– wynosząca jednolicie dla wszystkich

samorz
jednostek samorządu
terytorialnego 0,12,

Lw,i – áą
áączna
czna liczba uczniów szkóá
szkó zlokalizowanych na terenach wiejskich lub
mieszka
w miastach do 5000 mieszkaĔców
w i-tej jednostce samorządu
podsta
terytorialnego, ustalona na podstawie
danych systemu informacji
oĞ
Ğwiatowej dla bazowego roku szkolnego wedáug
wed
oĞwiatowej
stanu na dzieĔ
30 wrze
wrzeĞnia 2012 r. i dzieĔ 10 paĨdziernika 2012 r.,
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Li – áączna liczba uczniów szkóá w i-tej jednostce samorządu
du terytorialnego,
wiatowej dla
ustalona na podstawie danych systemu informacji oĞwiatowej

bazowego roku szkolnego wedáug stanu na dzieĔ 30 wrzeĞ
wrzeĞnia
Ğnia 2012 r.
i dzieĔ 10 paĨdziernika 2012 r.

wiatowej na ucznia przeliczeniowego
3. Finansowy standard A podziaáu czĊĞci oĞwiatowej
okreĞla siĊ wedáug wzoru:

A

SO
Up

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną
ą kwotĊ
kwotĊ jednostkową
jednostkową na ucznia
przeliczeniowego, uĪywaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC naleĪnej
jednostce
naleĪ
naleĪ

wiatowej SO. Finansowy standard A ustala siĊ
si
samorządu terytorialnego czĊĞci oĞwiatowej
na podstawie danych bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA czĊĞci oĞwiatowej
Ğwiatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek

ww
w.
rc

du terytorialnego prowadzących
prowadzą
ących lub dotują
dotuj
ących szkoáy,
szko wedáug wzoru:
samorządu
dotujących

6SOAi
SOA = 6
SOAi = 6[A
6[A (Ur,i · Di )]
N

N

i=1

i=1

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób okreĞ
okre
Ğlony w ust. 2.
okreĞlony

uzupeáániaj
niają
ąca SOB czĊĞci
czĊĞ
ĊĞci oĞwiatowej
oĞĞwiatowej jest ustalana dla poszczególnych
5. Kwota uzupeániająca

samorzą
ądu terytorialnego prowadzących
prowadz
jednostek samorządu
lub dotujących szkoáy, wedáug
wzoru:

SOB = 6SOBi = 6[ A  (Uu,i · Di )]
N

N

i=1

i=1

okreĞlony w ust. 2.
gdzie Uu,i jest ustalane w sposób okre

6. Kwota SOC czĊĞci
oĞwiatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla
cz
samorządu terytorialnego wedáug przeliczeniowej liczby
poszczególnych jednostek samorz
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zadaĔ Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziaáu czĊĞci oĞwiatowej
wiatowej na

SOC = 6SOCi = 6[A  (Uz,i · Di )]
N

N

i=1

i=1

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób okreĞlony w ust. 2.

wiatowej dla jednostek samorządu
samorządu terytorialnego, po
samorzą
7. Caákowita kwota czĊĞci oĞwiatowej
wy z dnia 13 listopada 2003 r.
odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
du terytorialnego, wynosi:
o dochodach jednostek samorządu

SO’ = 6SOi = 6(SOAi
(SOAi + SOBi + SOCi)
N

i=1

N

i=1

lonych w ust. 2 liczebnoĞci
liczebnoĞĞci Sa,i, N1,i, N18,i, N42,i, N43,i, N44,i,Lw,i,
8. Przy obliczaniu okreĞlonych

Li liczbĊ uczniów szkóá podstawowych dla dzieci i máodzieĪy
liczbĊ uczniów
máodzie
má
odzieĪĪy oraz liczb
ustaloną na podstawie danych
ogólnoksztaácących szkóá muzycznych I stopnia, ustaloną

ww
w.
rc

wiatowej dla bazowego roku szkolnego wedáug
wed
systemu informacji oĞwiatowej
stanu na dzieĔ
ksza siĊ
Ċ o 2,9%.
30 wrzeĞnia 2012 r., zwiĊksza

lona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) áącznie z uzupeániającą liczbą
9. OkreĞlona

takĪ
Īe okreĞlone
okreĞ
Ğlone liczebnoĞci
liczebnoĞci wychowanków albo dzieci i máodzieĪy
liczebnoĞ
m
uczniów (Uu,i), a takĪe
korzystających (Uz,i), podlegają
korzystają
podlegaj weryfikacji do aktualnego stanu
uprawnionych lub korzystających
cego z danych systemu informacji oĞwiatowej
o
wynikającego
dla bazowego roku szkolnego

ug
wedáug

stanu

na

dzieĔ
dzieĔ

30

wrzeĞ
wrzeĞ
wrzeĞnia

2012

r.

i

dzieĔ

10

paĨdziernika

uwzglĊdnieniem korekty kwoty czĊĞci
uwzglĊ
cz
2012 r., z uwzglĊdnieniem
oĞwiatowej (SOi). Dzieci i máodzieĪy

ledzonych umysáowo
umysáowo ze sprzĊĪonymi
umysá
sprz
upoĞledzonych
niepeánosprawnoĞciami speániających

obowią
ązek szkolny lub obowiązek
obowiązek nauki poza szkoáą
obowią
szko – w oĞrodku rewalidacyjnoobowiązek
si do liczebnoĞci uczniów N5,i przeliczanej wagą P5.
wychowawczym í nie wlicza siĊ

ĝrodki z korekty wymienionej w ust. 9 są
s rozliczane w ramach rezerwy, o której
10. ĝrodki

mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzą
samorz
ądu terytorialnego.
samorządu

