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kategoria ucznia
uczeń statystyczny
uczeń poza szkołą
dla uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów lub słuchaczy szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych
specjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych w
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie
posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - N5,i

uczniowie waga
3633,9225
1
1
0,8
3634,9225

uczniowie
przeliczeniowi
3495,675487
0,769565226
3496,445052

0,961956532
kwota na osobę
kwota
na rok
21 258 327,90
5 849,97
4 679,97
4 679,97
21 263 007,87

standard podziału
subwencji
6081,3219
kwota na osobę
na miesiąc
487,50
390,00

P5

13

1,4

17,50760889

106 469,41

8 189,95

682,50

dla uczniów lub słuchaczy niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N6,1

P6

83

2,9

231,5429373

1 408 087,14

16 964,91

1 413,74

dla uczniów lub słuchaczy niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy - N7,i

P7

18

3,6

62,3347833

379 077,88

21 059,88

1 754,99

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
organizowanymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania
przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N8,i

P8

76

9,5

694,5326164

4 223 676,41

55 574,69

4 631,22

dla uczniów lub słuchaczy niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, szkołach
ponadpodstawowych i klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych (na podstawie orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N9,i

P9

106

0,8

81,57391395

496 077,23

4 679,97

390,00

P25a

197

0,166

31,45790252

191 305,63

971,09

80,92

P26a

85

0,827

67,62073445

411 223,45

4 837,92

403,16

dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga
P25obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, jest wyższa niż: w szkole
podstawowej - 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej
- 42 - N25,i
dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga
P26obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego: w szkole podstawowej
jest wyższa niż 80 i nie przekracza 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole
ponadpodstawowej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 - N26,i

dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga
P27obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, nie przekracza: w szkole
podstawowej - 80, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej 30 - N27,i

P27a

81

1,076

83,84028354

509 859,75

6 294,56

524,55

dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - N49,i

P38
P42
P49

6,52
31
1370

1
0,17
0,065

6,271956591
5,069510926
85,66222921

38 141,79
30 829,33
520 939,59

5 849,97
994,49
380,25

487,50
82,87
31,69

dla uczniów lub słuchaczy korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - N50,i

P50

14

1,5

20,20108718

122 849,31

8 774,95

731,25

dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; waga P52nie
obejmuje uczniów szkół specjalnych - N52,i

P52

3634,9225

0,025

87,41593609
1475,03150038

531 604,45
8 970 141,37

146,25

12,19

dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach; waga P54nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą
P70- N54,i

P54

393

0,75

283,5366879

1 724 277,87

4 387,48

365,62

dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego; waga P55nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P70- N54,i

P55

23

0,66

14,60250016

88 802,50

3 860,98

321,75

dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy - N67,i

P67

49

9,5

447,7907658

2 723 159,79

55 574,69

4 631,22

dla uczniów lub słuchaczy objętych indywidualnym nauczaniem (na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, o
których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe), których liczbę oblicza się jako sumę liczby
uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. (z wyłączeniem
dni określonych w ust. 28) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączeniem dni określonych w ust. 28); waga P38nie
obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - N38,i
dla uczniów oddziałów dwujęzycznych; waga P42wyklucza się z wagami: P25, P26, P27i P28- N42,i

zadania szkolne
zadania pozaszkolne

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) - N69,i

P69

84

0,84

67,87565293

412 773,69

4 913,97

409,50

dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy - N71,i

P71

78

2,9

217,5945676

1 323 262,61

16 964,91

1 413,74

dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na
podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy N72,i

P72

3

3,6

10,38913055

63 179,65

21 059,88

1 754,99

dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest ita jednostka samorządu terytorialnego, którzy
rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2021/2022, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego N73

P73

15

0,21

3,030163077

18 427,40

1 228,49

102,37

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów lub słuchaczy w szkołach oraz dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w
szkołach, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych), prowadzonych lub dotowanych przez i-tą gminę - N74,i

zadania pozaszkolne
Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

P74

3634,9225

0,001

3,496637444
1 048,32

21 264,18
6 375 147,69
36 608 297

5,85

0,49

