
ZARZĄDZENIE NR 261/12 
Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia  8 czerwca 2012 r.    

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2012 r.    

    
   Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a, 2, 2a, 2b, ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 
167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, 
poz. 887, Nr 205, poz. 1206), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr  III/26/10 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, 
funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. 
Nr 11, poz. 181, z 2012 r. poz. 577) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia w szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, wynikającą z części oświatowej subwencji ogólnej w:  

1)    niepublicznych szkołach podstawowych        - 403,02 zł. 
2)    niepublicznych gimnazjach              - 419,14 zł. 
3)    niepublicznych liceach ogólnokształcących             - 438,57 zł. 
4)    niepublicznych szkołach zawodowych             - 515,59 zł. 
5)    niepublicznych szkołach zawodowych medycznych       - 920,92 zł. 

§ 2. Ustalam miesięczną dotację z budŜetu Miasta, wynikającą z części oświatowej subwencji 
ogólnej na: 
 
1)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych: 

a)    grupy A                - 967,24 zł. 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

b)    grupy B             - 1.571,77 zł. 
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z 
zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej), 



 

c)   grupy C           - 1.853,88 zł. 
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D             - 4.231,66 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

2)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych gimnazjach: 

a)    grupy A                                                                                                                - 983,36 zł. 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

 b)    grupy B                      - 1.587,89 zł. 
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z 
zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej), 

c)   grupy C           - 1.870,00 zł. 
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D             - 4.247,78 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

3)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych liceach ogólnokształcących: 

a)    grupy A                       - 1.006,04 zł. 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

 b)    grupy B              - 1.614,04 zł 



(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z 
zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej), 

c)   grupy C           - 1.897,77 zł. 
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D                - 4.289,23 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

4)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach zawodowych: 

a)    grupy A             - 1.083,06 zł. 
 (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

 b)    grupy B             - 1.691,06 zł. 
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z 
zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej), 

c)   grupy C           - 1.974,79 zł. 
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D             - 4.366,25 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej).   

5) jedno dziecko w przedszkolach i punktach przedszkolnych niepublicznych: 
a)    niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzęŜonych         - 1.612,06 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), 
b)    niepełnosprawne z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzęŜonymi   - 3.828,64 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej). 



6)  jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:  
a)    w niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych          - 338,54 zł. 
b)    w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w publicznych i 
niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach 
specjalistycznych                                                                                    - 340,48 zł 

7)  jednego wychowanka w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych       - 3.850,66 zł 

8)    jednego wychowanka w młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii           -  2 634,66 zł. 
 
9)    jednego ucznia korzystającego z bursy szkolnej       -  608,00 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Szczecin. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji naleŜnych 
od 1 stycznia 2012 r. 

 

 

Prezydent Miasta 

   Piotr Krzystek 

 

 

 

 

 

 


