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WOś-V.3251. 44 .2016.BK 

        

Stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka 

niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 

wynikające z części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

1. Miesięczna kwota dotacji z budżetu 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:  

a)    niepublicznych szkołach podstawowych dla uczniów spełniających obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust 8 ustawy systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)    - 257,70 zł; 

-    z tym, że na uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich     - 277,03 zł;. 

          

b)    niepublicznych gimnazjach dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust 8 ustawy systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)         - 274,88 zł. 

   

2. Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2016 r. 

 

p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału 

      Agata Baran 
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U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o systemie oświaty w art. 90 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat 

szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół jest skalkulowana stosownie do zapisów ustawy 

oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/1069/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 

2013 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 

w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2016 określa algorytm podziału subwencji z uwzględnieniem wag dla poszczególnych typów 

szkół. Z załączonej do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji 

oświatowej na 2016 rok zawierającej parametry podziału części oświatowej subwencji dla 

Miasta Szczecin wynika kwota bazowa na ucznia oraz liczba uczniów. Na podstawie tych 

parametrów określone zostały kwoty dotacji dla szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych  

i placówek niepublicznych zgodnie z kalkulacją. 

 

 


