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Podmiot dotowany

Miesięczna stawka dotacji na
jednego uczrria lub wychowanka

§ZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa I-ilI

l

Uczęń nie posiadający orzęczęniao potrŻĆLieTszacenia§ecjan@'
-uczeń stacjonarny

869,72

2.

Uczeń nie posiadający orzeczęnia o potrzebie ksźałcęniaspeÓ;atnąo
-uczęń ed. domowa

402,76

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa IV-VItr
3.

Uczęń nie posiadający orzęczeniao
-uczeń stacjonamy

4.

Uczęń nie posiadający orzecŻ
-uczęń ęd. domowa

potrze@

Podmiot dotowany

831,78

364,82

Miesięczna stawka dotacji na
jednego ucznia lub wychowanka

§ZKOŁA PODSTAWOWA
uczniowie posiadający orzęczeniao potrzebie ksźałceniaspecjalnego

P4-Uczniowie/sfu chacze z niepekrosprawnŃciĘiiiEiffiiiffi
stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni
niedostosowaniem społecanym, posiadający orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
(uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu iekkiń z
dodatkową przyczyną: niedostosowanię społeczne lub zagrożenie
niędostosowaniem społecznym liczęni są dwa ra-ry) wszystkich
szkołach publicznych i niepubliczrych (bez uczniów oddziałów
przedszkolnych) oraz uczniowie wszystkich typów szkół
specjalnych przy MOW, którzry nie posiadają otzęczęnia o
potrzebie ksźałcenia specjalnego. W przypadku szkół
prryszpitalnych liczęni są uczniowie, lłórry mająwykazane
orzęczęnie i nie są przypisani do oddziafu podstawowego w innej
szkole.

1219,95

P5-Uczniowie nięwiao
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z ąr.!zią posiadający d.ŹÓ.".nii po.uani
o potrzebie
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orzeczenle t nie są przypisani do oddziafu podsŃowego
w innej
szkole.
przyszpitallrlh liczeni

łyszący i słab osłyszący, z n i epełn o sprawno
ścią
umiarkowanym lub zrracznym,-posiadająry
psychologiczno-pedagogicznei o potrzeoie
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specjalnego we wszystkich szkołach pńlicznych
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podstawowego w innej szkole.
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gręDol(lm
realizujące obowiązek szkolny lub obówiązek
nauki
poplzęz uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-w}chowawczych
organizowanych w szkołaCh- (b_ez oddziałów p.".ar'"tolny.h
i ńe

6474,98

obowiązku szkolnego w ORWi ,p..:ul"y.r,
:p_:11i]?:_r1
osrodkach
szkolno-wychowawczych, młodzieZowych
ośrodkach
wychowawczych (dzieci 7-Iętnięl starsze) i po.ałiiact

iiń

(wszystkie i
i""wzgtędu na
t:,y^:_|"^|iry1"-pedagogicznych
wteK, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz z
autyzmem - w tym z zespołem Aspergera.
W sztołaĆn
Przyszpi|aĘy9h liczeni są uczniońie, którzy mąią ńkazanę
orzeczenię i nie są prrypisani do oddziału poartu*o*.go
w innej
szkole.

Podmiot dotowany

SZKOŁA POD§TAWOWA

d;Ę

Miesięczrra sńwka
na
jednego ucznia lub wychowanka

uczniowie posiadający orzeczeniao potrzebie ksźałcenia
specjalnego

P5-Uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnospiawnoścĘ
ruchową w tym z afazjq posiadający orzęęzęnię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
we wszystkich szkołach publicznych i niepubliczrrych (bez
uczniów oddziałów przedszkolnych). W przypadku szkół
prryszpitalnych liczeni są uczniowie, którzy mają wykazane
orzeczsnię i nie są przypisani do oddziału podstawowęgo w innej
szkolę.

4.

P7 -Dzięci i młodzieżz upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poprzęz ucze§tnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych w szkołach (bez oddziałów przedszkolnych i nie
spełniających obowiązku szkolnego w ORW), specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych (dzieci 7-letrie i starsze) i poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (wsrystkie dzieęi bęz względu na
wiek) oraz ucaniowie z niepełnosprawnościami sprzążonymi orazz
autyzmęm - w tym z zęspołom Aspergera. W szkołach
przyszpitalnych liczęni są uczniowie, którzy mają wykazane
orz*czenię i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej
szkole.

2057,58

6377,04

Oddział Przedszkolny
1

P 67-dzięęi niepełnosprawne w przedszkolach

L692,76

5910,07

