
    

L. p.    Niepełnosprawności                                           Typ szkoły / placówki

1
80101

460,50

2 432,40

3

80102

4

5 80110 449,69

6
uczniowie oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach niepublicznych

523,20

7 80111

8

80115

650,16

9 601,91

10 575,58

11

80116

163,20

12 334,29

13
Policealne medyczne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym

435,20

14
Policealne medyczne dla dorosłych kształcące w systemie stacjonarnym

518,55

15
Policealne medyczne dla młodzieży kształcące w systemie stacjonarnym

606,29

16 80120 491,35

17 79,84

Miesięczna stawka dotacji, dla szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby 
prawne i fizyczne.

Rozdział 
klasyfikacji 
budżetowej

Jednostkowa 
kwota dotacji

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I - III
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas IV – VII
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne szkoły podstawowe specjalne -  uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz uczniowie z autyzmem 4 606,42

niepubliczne szkoły podstawowe specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani społecznie, uczniowie z 
zaburzeniami zachowania, uczniowie zagrożeni uzależnieniem, uczniowie zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie z chorobami przewlekłymi - 
wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 052,90

niepubliczne gimnazja
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne gimnazja specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani społecznie oraz uczniowie zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym - wymagający stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy 1 070,44

niepubliczne technika dla młodzieży, (waga P13) zawody: mechatronik, monter 
mechatronik i technik mechatronik
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży, (waga P15) m.in. zawody: informatyk ,  
elektronik, 
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży, (waga P16) zawody niewymienione w ust. 17-
19 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, pozostałe zawody -  uczniowie 
kształcący się w systemie zaocznym
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

niepubliczne szkoły policealne dla młodzieży, pozostałe zawody -  uczniowie 
kształcący się w systemie stacjonarnym
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych - uczniowie kształcący się w 
systemie zaocznym



18 80134

19 85402
Specjalny Ośrodek Wychowawczy

20 85420

21

22

80149

23 dzieci słabo widzące w przedszkolu

24

25

26
uczniowie z  autyzmem,  niepełnosprawnościami sprzężonymi w przedszkolu

27

28

29

80150

uczniowie  słabo widzący w szkole podstawowej 

30 uczniowie klas -  I, II, III  -  słabo widzący

31
uczniowie  słabo słyszące, niesłyszące w szkołach podstawowych

32 uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnościami  sprzężonymi w szkole

33
80152

 uczniowie słabo widzących w gimnazjach

34 uczniowie słabo słyszące, niesłyszące w gimnazjach

35 85410 internaty 658,06

36 85404 363,22

Objaśnienia

Kalisz, dn. 25.01.2018 r. 

niepubliczne technika dla młodzieży (waga P15) - uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani społecznie oraz uczniowie 
zagrożeni niedostosowaniem społecznym - wymagający stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w oddziałach ogólnodostępnych 1 180,12

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

1 556,64

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

1 714,46

1 989,03

4 654,77

1 703,65

2 006,33

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w publicznych oraz niepublicznych: 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach 
podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego

1. Ilekroć w wykazie mowa jest o osobie niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie lub zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym, należy przez to rozumieć  osobę, która posiada odpowiednio orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (w przypadku niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu głębokim), wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, o którym mowa w 
art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Pełen wykaz zawodów, w jakich kształcą się uczniowie techników dla młodzieży, ujęty został w ust. 17 – 20 
Algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 
stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2395).

3. Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 
ust. 5 i 10 ustawy - Prawo oświatowe.



Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku.

L p. typ  rodzaj szkoły Wskaźnik %

1 Przedszkole publiczne 726,69 1204 726,69 100

2 Przedszkole niepubliczne 545,02 1204 726,69 75

3 Punkt przedszkolny 290,68 1204 726,69 40

4 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 187,76 257 250,35 75

Kalisz, dn  .25.01.2018 r.  

 

Podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Jednostkowa 
kwota dotacji

 Zaktualizowana 
liczba uczniów 

Podstawowa 
kwota dotacji 
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