
Lp Typ i rodzaj placówki

Miesięczna stawka dotacji                                

na jednego ucznia lub wychowanka                                 

w 2022 roku                                                         

(w zł)

1.  
dzieci  w niepublicznych przedszkolach                                                                                 

(stawka nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)
1 035,80 zł

2.
dzieci z niepelnosprawnościami sprzężonymi i 

autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera. Waga P67
4 669,67 zł

3.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepelnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem,                                                                                                 

w tym z zespołem Aspergera. Waga P67

5 038,32 zł

4.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepelnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem,                                                                                                 

w tym z zespołem Aspergera. Waga P67 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

5 112,05 zł

5.

dzieci niewidome, słabowidzące,                                                                                  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,                                      

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Waga P71

1 425,48 zł

6.

dzieci sześcioletnie lub starsze niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Waga P71

1 794,13 zł

7.

dzieci sześcioletnie lub starsze niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Waga P71 (wieś/miasto do 5 tys. m.)

1 867,86 zł

8.

dzieci niesłyszące, słabosłyszące                                                                                                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72

1 769,56 zł

9.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 

2 138,21 zł

10.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

2 211,94 zł

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące od 01.07.2022 r.  dla jednego ucznia 

lub wychowanka niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych 

oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Łomianki  

zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2022 oraz z kalkulacją podziału 

środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.                                                                                                               

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA 

NIEPUBLICZNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUNKTY PRZEDSZKOLNE)



11.
dzieci  w niepublicznych punktach przedszkolnych                                                                                       

(stawka nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)
552,43 zł

12.
dzieci z niepelnosprawnościami sprzężonymi i 

autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera. Waga P67
4 669,67 zł

13.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepelnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem,                                                                                                 

w tym z zespołem Aspergera. Waga P67

4 994,09 zł

14.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepelnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem,                                                                                                 

w tym z zespołem Aspergera. Waga P67 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

5 067,82 zł

15.

dzieci niewidome, słabowidzące,                                                                                  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,                                      

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Waga P71

1 425,48 zł

16.

dzieci sześioletnie lub starsze niewidome, słabowidzące, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Waga P71

1 749,90 zł

17.

dzieci sześcioletnie lub starsze niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Waga P71 (wieś/miasto do 5 tys. m.)

1 823,63 zł

18.

dzieci niesłyszące, słabosłyszące                                                                                                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72

1 769,56 zł

19.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 

2 093,98 zł

20.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

2 167,71 zł

21.
dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Waga 

P69
412,90 zł

22.
dzieci w  oddziałach przedszkolnych                                                   

w niepublicznych szkołach podstawowych 
597,72 zł

23.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Waga P67

4 994,09 zł

24.

dzieci sześcioletnie lub starsze z niepelnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem,                                                                                                 

w tym z zespołem Aspergera. Waga P67 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

5 067,82 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU



25.

dzieci sześcioletnie lub starsze niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Waga P71

1 749,90 zł

26.

dzieci sześcioletnie lub starsze niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Waga P71 (wieś/miasto do 5 tys. m.)

1 823,63 zł

27.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 

2 093,98 zł

28.

dzieci sześcioletnie lub starsze niesłyszące, słabosłyszące 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, lub znacznym . Waga P72 (wieś/miasto do 5 

tys. m.)

2 167,71 zł

29.
niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I - III  

szkół podstawowych do 12 uczniów  w klasie                                                                                         
634,57 zł

30.
niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I - III  

szkół podstawowych powyżej 12 uczniów w klasie                                                                                           
536,27 zł

31.
niepubliczne szkoły podstawowe uczniowie klas IV - VIII  

szkół podstawowych do 12 uczniów w klasie                                                                                               
602,62 zł

32.
niepubliczne szkoły podstawowe uczniowie klas IV - VIII  

szkół podstawowych powyżej 12 uczniów  w klasie                                                                                              
504,32 zł

33.
niepubliczne szkoły podstawowe uczniowie klas VII-VIII 

dwujęzycznych do 12 uczniów w klasie
686,18 zł

34.
niepubliczne szkoły podstawowe uczniowie klas VII-VIII 

dwujęzycznych powyżej 12 uczniów w klasie
587,88 zł

35.
niepubliczne szkoły podstawowe uczniowie korzystający 

z dodatkowej nauki jęz. polskiego                                                                              
737,32 zł

36.

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną                           

w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym, uczniowie z 

zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z 

chorobami przewlekłymi  Waga P5

688,16 zł

37.

uczniowie niewidomi, słabowidzący,                                                                     

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

uczniowie z zaburzeniami psychicznymi.  Waga P6

1 425,48 zł

38.

uczniowie niesłyszący, słabosłyszący,                                                               

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu  

umiarkowanym lub znacznym. Waga P7 

1 769,56 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE



39.

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną                                  

w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Waga P8             

4 669,67 zł

40. uczniowie uczący się poza szkołą 393,24 zł


