
 
 

 

Szczecin, 2016-04-20 

WOŚ-I.4431.54.2016.BK 

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub 

wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych. 

Miesięczna kwota dotacji z budżetu Miasta na:  

1. jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych: 

a) liceach ogólnokształcących kształcących w systemie stacjonarnym 183,62 zł; 

obowiązuje od stycznia 2016 r. 

b) liceach ogólnokształcących kształcących w systemie zaocznym 207,73 zł; 

obowiązuje od stycznia 2016 r. 

c) szkołach policealnych 81,00 zł; 

obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

d) gimnazjach 166,91 zł; 

2. jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla młodzieży o uprawnieniach szkół 

publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 

a) szkołach policealnych 374,18 zł; 

obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

 

3. jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych 280,40 zł; 

4. jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych przedszkolach 525,75 zł; 

5. jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych  

  345,99 zł; 

6. jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce 

Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza” 26,00 zł; 

7. realizowane formy pomocy na rzecz dzieci i uczniów w Ośrodku Terapii Dysleksji oraz 

Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”: 

a) diagnoza psychologiczna zakończona wystawieniem opinii (3 godz. zegarowe): 

 0-6 rok życia 18 zł; 

 I etap edukacyjny 36 zł; 

 II etap edukacyjny 36 zł; 

 gimnazjum 30 zł; 

 szkoła ponadgimnazjalna 24 zł; 
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b) diagnoza pedagogiczna zakończona wystawieniem opinii (3,5 godz. zegarowej): 

 0-6 rok życia  12 zł; 

 I etap edukacyjny  30 zł; 

 II etap edukacyjny  30 zł; 

 gimnazjum  24 zł; 

 szkoła ponadgimnazjalna  12 zł; 

c) terapia logopedyczna zakończona informacją dot. przebiegu terapii (0,5 godz. zegarowej) 

  6 zł; 

d) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (1 godz. 

zegarowa)  25 zł; 

e) terapia SI zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (1 godz. zegarowa) 

  10 zł; 

f) terapia biofeedback (1 godz. zegarowa)  10 zł; 

g) terapia pedagogiczna indywidualna zakończona wystawieniem informacji  dot. przebiegu 

terapii (łącznie 1 godz. zegarowa)  10 zł; 

h) terapia pedagogiczna zespołowa (zespół korekcyjno-kompensacyjny) zakończona 

wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (łącznie 1 godz. zegarowa,  

od 2 do 5 uczniów na terapeutę)  25 zł; 

i) zajęcia rewalidacyjne grupowe dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym  

i obowiązkiem szkolnym  30 zł. 

 

 

Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji należnych od 1 kwietnia 2016 r.,  

z wyłączeniem placówek z pkt. 1a), 1b), 1c) oraz 2a), których stawki dotacji obowiązują 

od 1 stycznia 2016r. 

 

 

p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału 

Agata Baran 

 


