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Szanowny Panie, 

z upoważnienia Dyrektora Jerzego Jakubczuka przesyłam wyjaśnienia w sprawie sposobu 

wyliczenia kwot subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków. 

Kalkulacje kwot subwencji oświatowej i liczby uczniów dotyczące obowiązku wyodrębniania 

wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015, które otrzymały samorządy wraz z metryczkami 

subwencji na rok 2015 zostały wyliczone w sposób prawidłowy. 

Liczba uczniów „Ucz. statyst. szkół publ./npubl. dla młodzieży” w wierszu pierwszym w tabeli, którą 

otrzymały samorządy jest sumą liczby uczniów w wagach od P4 do P7 oraz liczby uczniów 

realizujących obowiązek szkolny  lub obowiązek nauki poza szkołą - w ośrodku rewalidacyjno –

wychowawczym, przy czym uczniowie szkół podstawowych są przeliczani wskaźnikiem 3,4% (ust. 

9 załącznika do rozporządzenia  MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015).  

W przypadku gminy Goleniów, która ma 63 uczniów w wagach od P4 do P7 (w tym 44 uczniów 

szkół podstawowych) oraz 2 uczniów szkół podstawowych pełniących obowiązek szkolny w 

OREW-ie, kalkulacja przedstawia się następująco: 

44 x 1,034 + 19 + 2 x 1,034 = 66,564 

  

Uczniowie pełniący obowiązek szkolny w OREW-ie musieli zostać  wliczeni do liczby uczniów 

statystycznych w przedmiotowej kalkulacji gdyż na takich uczniów samorząd otrzymuje kwotę 

naliczoną standardem finansowym A. Natomiast zgodnie z zapisem ust. 11 załącznika do ww. 

rozporządzenia w liczbie uczniów przeliczonych wagą P7 nie uwzględnia się dzieci upośledzonych 

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  (posiadających orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego), realizujących obowiązek 

szkolny  lub obowiązek nauki poza szkołą - w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym. 

  

Z poważaniem 

  
RENATA KARNAS 
naczelnik wydziału 
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