
Stawki dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst w  roku 2022

 2022 rok – po drugiej aktualizacji  (w zł)

1

80101

561,41

2

3 527,93

4

80102
5

6

80115

884,81

7 827,35

8 722,89

9 691,55

10

80116

156,70

11 policealne szkoły medyczne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym (waga P31) 480,53

12 niepubliczne policealne szkoły dla dorosłych kształcące w zawodach medycznych w systemie stacjonarnym (waga P31) 558,88

13 niepubliczne policealne szkoły medyczne dla młodzieży kształcące w systemie dziennym  (waga P31) 647,68

14 88,79

15 dotacja dla uczniów którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w niepublicznej szkole policealnej (waga P 12)

16

80120

522,32

17 niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży mistrzostwa sportowego - kształcące w systemie stacjonarnym  (Sa,P11,P30,53)

18 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych - kształcące w systemie  zaocznym (Sh) 62,68

19 dotacja dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (waga P12)

20

80134

21

22

85420

23

L. p.
Rozdział 

klasyfikacji 
budżetowej

Typ i rodzaj placówki

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga  P49, P52)
 - stawka  nie dotyczy szkół specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I – III korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (waga  P49, 
P50, P52)
 - stawka nie dotyczy szkół specjalnych 

1 333,99

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga P52)
 - stawka nie dotyczy szkól specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe specjalne - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną,  oraz z autyzmem z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim (waga P8) 5 484,36

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 P5)

1 253,57

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie kształcący się w zawodach: technik  mechatronik, mechatronik - kształcące w 
systemie stacjonarnym (waga P10, P14, P20, P53)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży – uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021  
kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik , technik programista - kształcące w systemie stacjonarnym (waga 
P10, P16, P20, P53)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik fotografii 
i multimediów - kształcące w systemie stacjonarnym (waga P10, P16, P53)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży – uczniowie kształcący się w zawodach niewymienionych w ust. 16-18 (technik weterynarii, 
technik technologii drewna, technik reklamy) - kształcące w systemie stacjonarnym, (waga P10, P17, P53) (stawka nie dotyczy 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, pozostałe zawody - kształcące w systemie zaocznym (waga P13)
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

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 P18)
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

2 431,54

niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży - kształcące w systemie stacjonarnym (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem) (Sa, P11, P53)

1 124,29

2 431,54

szkoła branżowa I stopnia niepubliczna - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie niedostosowani 
społecznie oraz uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym - wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy w  systemie stacjonarnym  (waga P5, P10, P17)

1 416,53

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 w systemie stacjonarnym  (waga P5, P10, P16)

1 447,87

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wychowankowie korzystający z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagający specjalnej 
organizacji nauki (waga P65) 5 223,20

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – wychowankowie bez zakwaterowania  w tych ośrodkach – wymagający specjalnej 
organizacji nauki (waga P64) 2 611,60



24

80149

25

26

27

28

29

30

80150

uczniowie klas IV-VIII słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej (waga P6, P52)

31 uczniowie klas I,II,III  słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej (waga P6, P49, P52)

32

33 uczniowie klas IV-VIII z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, w szkole podstawowej (waga P8, P52)

34

35

80152

36

37

38

39

40

41

42 85410 wychowankowie internatów prowadzonych przez niepubliczne szkoły (waga P58) 783,48

43 85404 432,64

44 80151

Kalisz, dn. 19.07.2022 r.

dzieci słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P71) 1 493,65

dzieci słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w 
przedszkolach (waga P72) 1 854,19

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 P54, P71) 1 879,94

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, słabosłyszące, niesłyszące z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P54, P72) 2 240,48

dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach 
(waga P67) 4 893,00

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga P54, P67) 5 279,29

2 021,58

2 055,06

uczniowie klas IV-VIII słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole 
podstawowej (waga P7, P52) 2 382,12

5 420,93

uczniowie klas I, II, III z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną w szkole podstawowej (waga P8, 
P49, P52) 5 454,40

uczniowie słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w  niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik informatyk,  technik programista (waga P6, P10, P16, P20, P53) 2 342,08

uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w niepublicznym technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk (waga P6, P10, 
P16, P53) 2 237,62

uczniowie z niepełnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w zawodzie 
technik technologii drewna, technik weterynarii  (waga P8, P10, P17, P53) 5 653,59

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik fotografii i multimediów, technik informatyk (waga P8, P10,  P16, P53) 5 684,93

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik mechatronik  (waga P8, P10,  P14, P20, P53) 5 846,85

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik programista   (waga P8, P10,  P16, P20, P53) 5 789,39

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 P7, P10, P16, P53) 2 603,24

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w publicznych oraz niepublicznych: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego (waga P69)

uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji  (waga P12, P47) 4 528,74



Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.

1 1092,90
1177 15

2 819,68

Kalisz, dn. 19.07.2022r.

L p. Typ i rodzaj placówki

Kwota bazowa do 
wyliczenia stawki 
dotacji zgodnie z 
Budżetem na 
dzień 04.03.2022 r.

Miesięczna kwota 
dotacji na 1 ucznia

Przeliczeniowa liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w 
Kaliszu (stan na 30.09.2021 r.)

pomniejszona o dzieci niepełnosprawne

Statystyczna liczba 
uczniów  z 

orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia 

specjalnego

Podstawowa kwota dotacji

Przedszkole publiczne

15 436 121,07 13 114,80
Przedszkole niepubliczne



dotacja dla uczniów którzy odpowiednio uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe   w  niepublicznej szkole policealnej 
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