
 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Dotowanie przez JST 
przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez podmioty niebędące JST
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W związku z podpisaniem ustawy budżetowej na 2021 r. w marcu zostanie zaktualizowana podstawowa kwota 

dotacji na wychowanie przedszkolne. Podczas proponowanego szkolenia omówiony zostanie temat aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji oraz dotowania przez JST różnych form wychowania przedszkolnego.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat dotowania przez gminę niesamorządowych placówek wychowania 

przedszkolnego, z uwzględnieniem praktycznego obliczania podstawowej kwoty dotacji, jej aktualizacji oraz ustalania 

wysokości miesięcznej części dotacji. 

 
PROGRAM: 
1. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego. 
2. Pojęcie wydatków bieżących. 

3. Statystyczna liczba uczniów. 

4. Definicja najbliższej gminy.  

5. Obliczanie należnej wysokości dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). 

7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów. 

8. Aktualizacja należnej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 43 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych). 

9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej związane z udzielaniem dotacji.  

10. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej 

lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego. 

11. Odpowiedzi na pytania, dyskusja. 

 
ADRESACI: 
Osoby zatrudnionych w urzędach gmin oraz centrach usług wspólnych, odpowiedzialnych za obliczanie 

i przekazywanie przez gminę dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego oraz za 

rozliczanie pomiędzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego. 

 

PROWADZĄCY: 
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z 

kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, 

autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji 

administracyjnych. 

SZKOLENIE ON LINE 
11 marca 2021 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Dotowanie przez JST przedszkoli, 
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niebędące JST 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
11 marca 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 604 078 421, fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub 
mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 marca 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


