
Rozdział 

klasyfikacji 

budżetowej

18
niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, zawody: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, opiekunka 

środowiskowa, technik usług pocztowych i finansowych - uczniowie kształcący się w systemie zaocznym (waga P17)

(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)
90,91

19 dotacja dla uczniów niepublicznych szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (waga P11) 2 181,75

16
niepubliczne policealne szkoły dla dorosłych kształcące w zawodach medycznych w systemie 

stacjonarnym (waga P30)
555,54

17
niepubliczne policealne szkoły medyczne dla młodzieży kształcące w systemie stacjonarnym (waga 

P30)
656,54

13

80116

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym – uczniowie, którzy 

rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2018/2019
196,96

14
niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, pozostałe zawody - kształcące w systemie zaocznym (waga P12)

(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)
156,56

15 policealne szkoły medyczne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym (wga P30) 469,68

11
niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik fotografii i multimediów - 

kształcące w systemie stacjonarnym (waga P9, P15, P50)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)
698,97

12

niepubliczne technika dla młodzieży – uczniowie kształcący się w zawodach niewymienionych w 

ust. 16-18 (technik weterynarii, technik technologii drewna) - kształcące w systemie stacjonarnym, 

(waga P9, P16, P50) (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem)

668,67

8

80115

niepubliczne technika dla młodzieży – uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2018/2019 kształcący się w zawodach: 

mechatronik, monter mechatronik i technik mechatronik - kształcące w systemie stacjonarnym (waga P9, P13, P19, P50)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)
855,53

9
niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie kształcący się w zawodach: mechatronik, monter mechatronik i technik mechatronik - kształcące w systemie 

stacjonarnym (waga P9, P13, P50)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)
754,52

10
niepubliczne technika dla młodzieży – uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 kształcący się w zawodach: technik informatyk, 

technik elektronik - kształcące w systemie stacjonarnym (waga P9, P15, P19, P50)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)
799,97

5

80102

niepubliczne szkoły podstawowe specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (waga P7) 5 302,86

6

niepubliczne szkoły podstawowe specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim dot. dzieci 6-letnich w roku bazowym (waga 

P7, P52)

5 636,18

7
niepubliczne szkoły podstawowe specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani społecznie, uczniowie 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym - wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (waga P4) 1 212,08

1 280,23

3

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga P49)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem)

506,65

4

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII korzystający z dodatkowej bezpłatnej 

nauki języka polskiego (waga P47, P49)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem)

1 248,10

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o 

zaktualizowane kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia

L. p. Typ i rodzaj placówki

Miesięczna stawka dotacji na 

jednego ucznia lub 

wychowanka w 2020 roku (w 

zł)

1

80101

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga P46, P49)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem)

538,78

2

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I – III korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki 

języka polskiego (waga P46, P47, P49)

(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem)



80134

85410

85404

80151

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

Kalisz, dn. 29.10.2021 r.

44
uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły i placówki, którzy 

zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (waga P11, P44)
4 605,91

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. Dotacje dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi oraz z zaburzeniami psychicznymi dotyczą wyłącznie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2011 r.

3. Ilekroć w wykazie mowa jest o uczniach objętych dodatkową bezpłatną nauką języka polskiego, należy przez to rozumieć uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy

- Prawo oświatowe.

4. Pełen wykaz zawodów, w jakich kształcą się uczniowie techników dla młodzieży, ujęty został w ust. 16 – 21 Algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 

rok 2020 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2446).

42 wychowankowie internatów prowadzonych przez niepubliczne szkoły (waga P55) 757,55

43

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w publicznych oraz niepublicznych: przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, innych formach 

wychowania przedszkolnego (waga P65)

415,21

40
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w niepublicznym liceum 

ogólnokształcącym dla młodzieży (waga P4, P10, P50)
1 278,75

41

uczniowie słabosłyszący w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy rozpoczęli kształcenie w 

roku szkolnym 2019/2020 oraz 2018/2019, kształcący się w zawodzie technik informatyk (waga P6, 

P9, P15, P50)

2 517,09

38
uczniowie z niepełnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla 

młodzieży kształcący się w zawodzie technik technologii drewna (waga P7, P9, P16, P50)
5 466,49

39

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym 

technikum dla młodzieży kształcący się w zawodzie technik fotografii i multimediów, technik 

informatyk (waga P7, P9,  P15, P50)

5 496,79

35
uczniowie klas I, II, III z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną w 

szkole podstawowej (waga P7, P46, P49)
5 234,60

36

80152

uczniowie słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w  niepublicznym 

technikum dla młodzieży kształcący się w zawodzie technik informatyk (waga P5,P9, P15,P19, P50)
2 264,57

37
uczniowie słabosłyszący w niepublicznym technikum dla młodzieży w zawodzie technik 

mechatronik (waga P5 P9, P13, P19, P50)
2 320,13

33
uczniowie klas IV-VIII słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w szkole podstawowej (waga P6, P49)
2 286,12

34
uczniowie klas IV-VIII z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, w szkole podstawowej (waga P7, 

P49)
5 202,47

31
dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z 

zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P51, P63)
5 066,54

32
uczniowie słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej 

(waga P5, P49)
1 940,11

29

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, słabosłyszące, niesłyszące z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte kształceniem specjalnym w 

przedszkolach (waga P51, P68)

2 150,19

30
dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte 

kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P63)
4 695,82

26

80149

dzieci słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P67)
1 433,46

27
dzieci słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P68)
1 779,47

28

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, objęte 

kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P51, P67)

1 804,18

23
specjalne niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani społecznie oraz 

uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym - wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (waga P4, P15)
1 358,54

24

85420

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wychowankowie korzystający z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagający specjalnej organizacji nauki (waga 

P61) 5 050,34

25 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – wychowankowie bez zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagający specjalnej organizacji nauki (waga P60) 2 525,17

20

80120

niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży - kształcące w systemie stacjonarnym (waga P10, P50) (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)
571,10

21 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych - kształcące w systemie  zaocznym 70,70

22 dotacja dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (waga P11) 2 181,75



L p.

Kwota bazowa do 

wyliczenia stawki 

dotacji

Miesięczna kwota 

dotacji na 1 ucznia

Podstawowa kwota 

dotacji
Wskaźnik%

1 1054,93
100

2 791,2
75

3 421,97
40

1.Podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę uczniów w 2019 roku ogłoszono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2029 ze zm.).

2. Podstawową kwotę dotacji obliczono na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2029 ze zm.).

Jednocześnie Miasto Kalisz informuje o braku podstaw do publikacji danych, o których mowa w:

- art 46 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. wskaźniku zwiększającym), ponieważ Miasto Kalisz nie udziela dotacji, o których mowa w art. 25.

Kalisz, dn. 29.10.2021 r.

Przedszkole publiczne

14 714 193,81 1 162,33 11 12 659,22Przedszkole niepubliczne

Punkt przedszkolny

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.

Typ i rodzaj placówki

Przeliczeniowa liczba dzieci w 

przedszkolach samorządowych 

w Kaliszu (stan na 30.09.2020 

r. /

30.09.2021 r.)

pomniejszona o dzieci 

niepełnosprawne

Statystyczna liczba 

uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia 

specjalnego


