
Informacja o kwocie dotacji na 1 ucznia w roku 2021 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) Gmina  Sierakowice ogłasza, informację   

o podstawowej kwocie dotacji oraz aktualnej statystycznej  liczbie uczniów i wychowanków 

na rok 2021. 

Tabela 1. Podstawowe kwoty dotacji  w 2021 r. 

Lp. Placówka Kwota dotacji na 1 ucznia/wychowanka rocznie w zł 

styczeń 2021 I aktualizacja II aktualizacja 

1. Niepubliczne przedszkole 6.436,08 zł * 6.481,80 zł **  

2. Niepubliczne oddziały 

przedszkolne 

4.036,20 zł * 4.005,72 zł **  

3. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa 

X X X 

  Klasy I-III 9.587,76 zł * 9.905,88 zł **  

  Klasy IV-VIII 9.169,80 zł * 9.474,00 zł **  

  Ucznia uczącego się j. 

kaszubskiego 

6.430,44 zł * 6.643,68 zł **  

 Dla uczniów Szkół 

Podstawowych (…) – P2 

Rozporządzenie MEN z 

dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie sposobu 

podziału części 

oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

w roku 2021 

X 996,60 zł **  

* kwoty dotacji wynikające z metryczki subwencji oświatowej na rok 2020 dla Gminy Sierakowice 

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.12.2019 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 

** kwoty dotacji wynikające z metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 dla Gminy Sierakowice 

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.12.2020 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 

 

Tabela 2. Aktualna statystyczna liczba uczniów i wychowanków w placówkach gminnych  

w 2021 r. 

Lp. Placówka Liczba uczniów (wg stanu 

na 30.09.2020 według SIO) 

Liczba uczniów 

niepełnosprawnych (wg stanu 

na 30.09.2020 według SIO) 

1. Przedszkole 417 0 

2. Odziały Przedszkolne 645 3 

3. Punkt Przedszkolny 16 0 

4 Szkoły Podstawowe 2368 102 

5 Branżowa Szkoła I 

stopnia 

221 20 

 Bez OREW 


