
 

 

 

Szczecin 2015-03-10 

  
WOś-V.3251.59.2015.DM 
        

Stawki dotacji obowiązujące w 2015 roku na jednego ucznia lub wychowanka 
niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 
wynikaj ące z części oświatowej subwencji ogólnej.    

 
1. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia w szkołach niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej wynosi w:  

1)    niepublicznych szkołach podstawowych       - 429,58 zł.,  
a)    z tym, Ŝe na uczniów klas pierwszych i drugich       - 442,46 zł. 
2)   niepublicznych szkołach podstawowych prowadzących dodatkowe zadania edukacyjne  
dla mniejszości narodowych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla 
mniejszości narodowych nie przekracza 60        - 1073,94 zł. 
a)    z tym, Ŝe na uczniów klas pierwszych i drugich mniejszości narodowych   - 1086,83 zł. 
3)    niepublicznych gimnazjach              - 446,76 zł. 
4)     niepublicznych gimnazjach mistrzostwa sportowego       - 876,33 zł. 
5)    niepublicznych liceach ogólnokształcących             - 472,21 zł. 
6)    niepublicznych szkołach zawodowych             - 563,86 zł. 

2. Miesięczna dotacja z budŜetu Miasta, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej 
na: 
 
1)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych: 

a)    grupy A             - 1.030,99 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 A     uczniowie klas pierwszych i drugich szkół podstawowych  - 1.043,87 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),  
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c)   grupy B              - 1.675,35 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej), 

d)   grupy B     uczniowie klas pierwszych i drugich szkół podstawowych  - 1.688,23 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej), 

e)   grupy C           - 1.976,05 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

f)   grupy C  uczniowie klas pierwszych i drugich szkół podstawowych  - 1.988,93 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

g)    grupy D             - 4.510,55 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  (na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej).  

h)    grupy D    uczniowie klas pierwszych i drugich szkół podstawowych  - 4.523,43 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  (na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej).  

2)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych gimnazjach: 

a)    grupy A                                                                                                             - 1.048,17 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, oraz dla uczniów gimnazjów specjalnych  
w młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych i młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii – 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają 
orzeczeń publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej). 

  



b)    grupy B                      - 1.692,53 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją, 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           - 1.993,23 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D             - 4.527,73 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej).  

3)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych liceach ogólnokształcących: 

a)    grupy A                       - 1.083,20 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              - 1.737,83 zł 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją, 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           - 2.043,33 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

d)    grupy D                - 4.618,21 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej).  

 
 
 
 



4)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach zawodowych: 

a)    grupy A             - 1.174,85 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             - 1.829,48 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
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           - 2.134,98 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 
d)    grupy D             - 4.709,86 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej).   

5) jedno dziecko w niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych : 
a)   bez niepełnosprawności sprzęŜonych i bez autyzmu           - 1.718,30 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej), 
b)  z  niepełnosprawnościami sprzęŜonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  -
           -  4.080,97 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej), 

6)  jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:  
a)    w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych           - 360,84 zł. 
(na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej), 
b)    w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych                            - 366,59 zł 
(na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni 
specjalistycznej), 

7)  jednego wychowanka w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych       - 4.146,00 zł 

8)  jednego wychowanka w młodzieŜowych ośrodkach socjoterapii           -  2.836,74 zł. 
 



9)  jednego ucznia korzystającego z bursy szkolnej                  -  654,63 zł. 

3. Dotacja z budŜetu Miasta, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej na jednego 
uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego przez szkoły prowadzone 
przez inne podmioty niŜ jednostki samorządu terytorialnego    - 3.561,20 zł. 

4. Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji naleŜnych od 1 stycznia 2015 r. 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU 

Beata Misiak 

 

 

 


