
    

L. p.    Niepełnosprawności                                           Typ i rodzaj placówki

1

80101

Szkoła Podstawowa klasa  I, II, III  
460,50

2
Szkoła Podstawowa – klasa  IV, V, VI

432,40

3
Szkoła Podstawowa do 70 uczniów – klasa I, II, III 

538,34

4
Szkoła Podstawowa do 70 uczniów  klasa  IV,V, VI

510,23

5 80102
Szkoła Podstawowa Specjalna

6
80110

Gimnazjum 
449,69

7
Uczniowie oddziałów dwujęzycznych

523,20

8 80111
Gimnazjum specjalne

9 80120
L.O. dla młodzieży  kształcące w systemie stacjonarnym

491,35

10 80130 575,58

11 80134
Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne

12 85402
Specjalny Ośrodek Wychowawczy

13
85420

14

15

80149

16

17

18
uczniowie z  autyzmem,  niepełnosprawnościami sprzężonymi w przedszkolu

19

20

21

80150

uczniowie  słabo widzący w szkole podstawowej do 70 uczniów

22
uczniowie  słabo widzący w gimnazjum

1703,65  

Miesięczna stawka dotacji, określona w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, przewidziane w roku 2017 na jednego 
ucznia lub wychowanka szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i 
fizyczne.

Ustalona na podstawie art. 78d ust. 1 pkt 1 oraz art. 89c  ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty  lub art. 127 ust.10  ustawy - Prawo 
oświatowe.

Rozdział 
klasyfikacji 
budżetowej

Jednostkowa 
kwota dotacji

1 052,90

1 070,44

Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe – Zespół Szkół Technicznych - kształcący w 
systemie stacjonarnym

1 153,80

2 851,59

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy-  wychowankowie  korzystający  z 
zakwaterowania  w tych ośrodkach – wymagające  specjalnej organizacji nauki 4 387,07

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wychowankowie  bez zakwaterowania  w 
tych ośrodkach – wymagające  specjalnej organizacji nauki 2 193,53

dzieci  z niepełnosprawnością ruchową,  niepełnosprawnością  intelektualną w 
stopniu lekkim i umiarkowanym w przedszkolu 1 253,96

dzieci  z niepełnosprawnością ruchową,  niepełnosprawnością  intelektualną w 
stopniu lekkim i umiarkowanym w przedszkolu i dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej  w 
przedszkolu 1 578,26

dzieci  słabo słyszące, niesłyszące w przedszkolu i dzieci w wieku 6 lat i powyżej  w 
przedszkolu 1 880,94

4 107,79

uczniowie z  autyzmem,  niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przedszkolu i  
dzieci w wieku 6 lat i powyżej  w przedszkolu 4 432,09

uczniowie z  autyzmem,  niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla dzieci w wieku 6 lat 4 393,17

1 686,36



23

80150

uczniowie klas -  I, II, III  -  słabo widzący

24
uczniowie  słabo słyszące, niesłyszące w szkołach podstawowych

25
 uczniowie słabo słyszące, niesłyszące w gimnazjach

26
uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnościami  sprzężonymi w szkole

27

28
uczniowie upośledzeni umysłowo i ruchowo uczniowie klas -  I, II, III 

29 85404
dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu

363,22

Kalisz, dn. 28.11.2017 r. 

1 714,46

1 989,03

2 006,33

4 646,13

uczniowie słabo słyszące, niesłyszące z niepełnosprawnością intelektualną w szkole 
podstawowej 1 556,64

1 792,29



Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 78b ust., art. 78c ust.2 ustawa 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) lub art. 127 ust.10  ustawy - Prawo oświatowe.

L p. typ  rodzaj szkoły Wskaźnik %

1 Przedszkole publiczne 685,38 1203 685,38 100

2 Przedszkole niepubliczne 514,04 1203 685,38 75

3 Punkt przedszkolny 274,15 1203 685,38 40

4 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 209,62 244 279,49 75

L p. typ  rodzaj szkoły Wskaźnik

1 L.O. dla dorosłych  kształcące w systemie zaocznym 181,58 88,32 363,15 50 Kalisz

2 Szkoła policealna dla młodzieży kształcąca  w systemie stacjonarnym 253,46   *

3 Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca  w systemie zaocznym 136,33 161 272,65 50 Jarocin

4 259,97 26 519,94 50 Pleszew

5 407,54 18 815,07 50 Bielsko-Biała

Kwoty dotacji obliczane na podstawie iloczynu podstawowych kwot dotacji i wskaźników określonych w uchwale RMK w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych 
udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Jednostkowa 
kwota dotacji

 Zaktualizowana 
liczba uczniów 

Podstawowa 
kwota dotacji 

Kwota dotacji na ucznia z podstawowych kwot dotacji obliczana;  jest zgodnie z atr.  90 ust. 3  oraz przez inne jednostki samorządu terytorialnego ustalone na podstawie 
art. 78a ustawy o systemie oświaty.

Jednostkowa 
kwota dotacji

 Zaktualizowana 
liczba uczniów 

Podstawowa 
kwota dotacji 

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego

Szkoła policealna medyczna dla dorosłych  kształcąca w systemie 
zaocznym

Szkoła policealna  medyczna dla  młodzieży kształcąca w systemie  
stacjonarnym



6 238,79 29,33 477,58 50 Włocławek

Kalisz, dn. 27.11.2017 r.  

 

Szkoła policealna  medyczna dla  dorosłych kształcąca w systemie  
stacjonarnym

Powyższe dane są  zaktualizowane w terminach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) lub 
ustawy - Prawo oświatowe.

* Stawkę przyjęto wg ubiegłego roku i zostanie zmieniona z wyrównaniem po otrzymaniu informacji z  RIO  lub innych powiatów  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie.
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