
1

80101

686,05

2 652,43

3

4 582,58

5 548,95

6 571,40

7 537,77

8

80102

9

10

80115

889,94

11 832,22

12 784,98

13 727,26

14 695,77

15 697,29

16 728,78

17 833,73

18

80116

157,44

19 policealne szkoły medyczne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym (waga: P31) 482,81

20 niepubliczne policealne szkoły dla dorosłych kształcące w zawodach medycznych w systemie stacjonarnym (waga: P31) 561,52

21 niepubliczne policealne szkoły medyczne dla młodzieży kształcące w systemie dziennym  (waga: P31) 650,74

22 89,21

23 236,16

24 dotacja dla uczniów którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w niepublicznej szkole policealnej (waga: P12)

25

80120

555,17

26

27 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych - kształcące w systemie  zaocznym (Sh) 62,97

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

29

80134

30

 Miesięczne stawki dotacji wynikające z kwot przewidzianych w części  oświatowej subwencji ogólnej obowiązujące w roku 2022 na jednego 
ucznia, wychowanka, słuchacza dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż  JST  funkcjonujących na ternie 

Miasta Kalisza.

L. p.
Rozdział 

klasyfikacji 
budżetowej

Typ i rodzaj placówki Miesięczna stawka dotacji w roku 2022 po 
aktualizacjach  (w zł)

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga: PB,  P4,  P49, P52)
 - stawka  nie dotyczy szkół specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga: PB, P4, P52)
 - stawka nie dotyczy szkól specjalnych

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

1 347,46

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

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

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

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga: PC, 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) 5 510,29

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: PE, 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: 
PE, P10, P16, P20, P53)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

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

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 kształcący się w 
zawodach: technik informatyk, technik programista,  technik fotografii i multimediów - kształcące w systemie stacjonarnym (waga: 
PE, 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: PE, P10, P17, 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: PD, P10, P17, P53) (stawka nie dotyczy 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

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

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 kształcący się w 
zawodach:  technik programista,- kształcące w systemie stacjonarnym (waga: PD, P10, P16, P20, 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)

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, zawody: technik usług kosmetycznych -  uczniowie kształcący się w systemie zaocznym 
(waga: P13)
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

2 424,16

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

niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży mistrzostwa sportowego - kształcące w systemie stacjonarnym  ( waga:PA, P11, 
P30, P53) 1 149,23

2 424,16

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)

1 423,23

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 w systemie stacjonarnym  (waga: P5, P10, P16)

1 454,72



31

85420

32

33

80149

dzieci z afazją objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga:  PM, P71)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

80150

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

45

46

47

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

49

50 uczniowie klas I-III z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, w szkole podstawowej (waga: PB, P8, P49, P52)

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

52

80152

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 85410 wychowankowie internatów prowadzonych przez niepubliczne szkoły (waga: P58) 787,18

63 85404 434,60

64 80151

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wychowankowie korzystający z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagający specjalnej 
organizacji nauki (waga: P65) 5 247,89

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – wychowankowie bez zakwaterowania  w tych ośrodkach – wymagający specjalnej 
organizacji nauki (waga: P64) 2 623,95

1 513,44

dzieci słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PL, P71) 1 524,62

dzieci słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PK, P71) 1 532,08

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością  intelektualną w 
stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PL, P54, P71) 1 912,66

dzieci niesłyszące, słabosłyszące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 
lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PL,P72) 1 886,79

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, słabowidzący, niewidzący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga:  PM, P54, P71) 1 901,48

dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach 
(waga: PM, P67) 4 928,14

dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach 
(waga PL, P67) 4 939,32

dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach 
(waga: PK, P67) 4 946,77

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PL, P54, P67) 5 327,35

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte 
kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: PK, P54, P67) 5 334,81

2 038,16

uczniowie klas I, II, III  słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej (waga: PB, P6, P49, 
P52) 2 082,98

uczniowie klas IV-VIII słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole 
podstawowej (waga: PC, P7, P52) 2 400,33

uczniowie klas I-III słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole 
podstawowej (waga: PB, P7, P52) 2 411,51

2 049,35

uczniowie klas IV-VIII z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną w szkole podstawowej (waga: PB, 
P8, P52) 5 464,04

5 497,67

5 452,86

uczniowie słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w  niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie  technik robotyk rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023(waga: PE, P6, P10, P14, P53) 2 306,87

uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w niepublicznym technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk (waga: PE, P6, 
P10, P16, P53) 2 249,15

uczniowie z niepełnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w zawodzie  
technik mechatronik  (waga: PE, P8, P10, P14, P20, P53) ( kształcący w roku szkolnym 2021/2022) 5 875,44

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik fotografii i multimediów, technik informatyk (waga: PE, P8, P10, P16, P53) 5 712,76

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik mechatronik, technik robotyk  (waga: PE, P8, P10, P14, P53) 5 770,48

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik programista   (waga: PE, P8, P10, P16, P20, P53) 5 817,72

uczniowie słabosłyszący w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 
2018/2019, kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik programista  (waga: PE, P7, P10, P16, P53) 2 616,50

uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w niepublicznym technikum dla młodzieży w zawodzie technik programista (waga: PE, P6, 
P10, P16, P20, P53) 2 354,11

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik fotografii i multimediów, technik informatyk (waga: PD, P8, P10, P16, P53) 5 714,28

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie technik weterynarii (waga: PD, P8, P10, P17, P53) 5 682,79

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) 4 515,00

Podstawy prawne z zakresu dotowania: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.).  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz .U. z 2021 r. poz.1930 ze zm.).  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w roku 2022  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 ze zm.)   oraz kalkulacja podziału środków na podwyżki dla  nauczycieli od 1 maja 2022 r. w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienionej w art. 1 oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa art. 4 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z. 2022 r. poz.935).  4. Metryczka subwencji oświatowej w roku 2022 . Użyte w wykazie wagi tzw. literkowe wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 1482).



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

1 1146,57

1178 15

2 859,93

Kalisz, dn. 30.12.2022r. Naczelnik Wydziału Edukacji – mgr Ewelina Dudek

L p. Typ i rodzaj placówki

Kwota bazowa do 
wyliczenia stawki 
dotacji zgodnie z 
Budżetem na 
dzień 31.08.2022 r.

Stawka dotacji 
po 

przeliczeniu 
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

15 635 524,51 13 272,94

Przedszkole niepubliczne


	2022 po aktualizacji stawki dotacji

