
1

80101

691,73

2 725,36

3

4 588,26

5 621,89

6 553,59

7 587,22

8 80102

9

80115

702,69

10 839,14

11 837,04

12 894,77

13 732,08

14 700,59

15 734,18

16

80116

123,33

17 policealne szkoły medyczne dla dorosłych kształcące w systemie; stacjonarnym, zaocznym (waga: P33) 448,69

18 niepubliczne policealne szkoły medyczne dla młodzieży kształcące w systemie dziennym  (waga: P33) 532,66

19 55,10

20

80120

524,79

21

22 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych - kształcące w systemie  zaocznym 2,62

23

80134

24

 Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2023 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 na jednego ucznia w 

2023 roku (zł)

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga: P4, P54, P57)
 - stawka  nie dotyczy szkół specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga: P4, P51, P54, P57)
 - stawka nie dotyczy szkól specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe - uczniowie klas I – III korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (waga: P51, P52, 
P54, P58)
 - stawka nie dotyczy szkół specjalnych 

1 363,29

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga: P54, P57)
 - stawka  nie dotyczy szkół specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga: P51, P54, P57)
 - stawka nie dotyczy szkól specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas I – III (waga: P54, P58)
 - stawka  nie dotyczy szkół specjalnych

niepubliczne szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VIII (waga: P51, P54, P58)
 - 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 technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach technik reklamy - 
kształcące w systemie stacjonarnym, (waga: P10, P19, P55, P59) (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach: technik 
programista - kształcące w systemie stacjonarnym (waga: P10, P18, P22, P55, P59)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 lub 2022/2023  kształcący się 
w zawodach: technik programista - kształcące w systemie stacjonarnym (waga: P10, P18, P22, P55, P60)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży -  uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020, 2021/2022 i 2022/2023 się w 
zawodach: technik  robotyk, technik mechatronik  - kształcące w systemie stacjonarnym (waga: P10, P16, P22, P55, P60) (stawka nie 
dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020, 2021/2022 i 2022/2023 
kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik fotografii i multimediów - kształcące w systemie stacjonarnym (waga: P10, P18, 
P55, P60)
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży - uczniowie kształcący się w zawodach; technik technologii drewna - kształcące w systemie 
stacjonarnym, (waga: P10, P19, P55, P60) (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem)

niepubliczne technika dla młodzieży -  uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023  
technik informatyk, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów - kształcące w systemie stacjonarnym, (waga: P10, P18, P55, P59) 
(stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem)

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, kształcące w systemie  stacjonarnym, zaocznym objęte wagą  (waga: P15)
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych, kształcących w systemie stacjonarnym i zaocznym zawody: technik administracji, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa,opiekunka osoby starszej, technik archiwista, technik 
usług pocztowych i finansowych -  uczniowie kształcący się w systemie zaocznym (waga: P20)
(stawka nie dotyczy uczniów klas medycznych)

niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży - kształcące w systemie stacjonarnym (stawka nie dotyczy niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem) (waga P56)

niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży mistrzostwa sportowego - kształcące w systemie stacjonarnym  (waga: P11, P32, P55, 
P56) 1 213,31

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, P18)

1 454,72

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, P18)

1 454,72
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56 85410 wychowankowie internatów prowadzonych przez niepubliczne szkoły (waga: P65) 787,18

57 85404 434,60

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wychowankowie korzystający z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagający specjalnej 
organizacji nauki (waga: P72) 5 247,89

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – wychowankowie bez zakwaterowania  w tych ośrodkach – wymagający specjalnej organizacji 
nauki (waga: P71) 2 623,95

dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: 
P74, P87) 4 955,96

dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: P78, P85) 1 599,22

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: P78, P87) 1 541,27

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: P61, P78, P86) 1 963,97

dzieci, niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, 
objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: P78, P86) 1 575,93

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, niesłyszące, słabosłyszące  z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: P79, P86) 2 291,47

dzieci  niesłyszące, słabosłyszące  z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte kształceniem 
specjalnym w przedszkolach (waga: P79, P86) 1 938,10

dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym w 
przedszkolach (waga: P74, P86) 4 990,63

dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym w 
przedszkolach (waga: P74, P85) 5 013,91

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera objęte 
wychowaniem i  kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: P61, P74, P86) 5 378,66

dzieci 6-letnie i więcej w roku bazowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera objęte 
wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach (waga: P61, P74, P85) 5 401,94

uczniowie klas IV-VIII  niewidomych, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej (waga: P6, 
P54, P57) 2 088,66

uczniowie klas I, II, III  niewidomych, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej (waga: P6, 
P51, P54, P57) 2 122,28

uczniowie klas IV-VIII  niesłyszących, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w 
szkole podstawowej (waga: P7, P54, P57) 2 450,82

uczniowie klas IV-VIII  niesłyszących, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w 
szkole podstawowej (waga: P7, P54, P58) 2 416,16

uczniowie klas IV-VIII  niewidomych, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w szkole podstawowej wymagających 
stosowania specjalnej nauki pracy  (waga:  P6, P54, P58) 2 053,99

uczniowie klas IV-VIII z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,  w szkole podstawowej (waga:  P8, 
P54, P58) 5 468,69

uczniowie klas I - III  z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,  w szkole podstawowej (waga: P8, 
P54, P57) 5 503,35

uczniowie klas I - III  z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,  w szkole podstawowej (waga: P8, 
P51, P54, P57) 5 536,98

uczniowie słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w  niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący się w 
zawodzie  technik informatyk (waga: P6, P10, P18, P55, P60) 2 253,97

uczniowie słabosłyszący w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 , kształcący 
się w zawodzie technik programista, (waga: P7, P10, P18, P22, P55, P60) 2 726,28

uczniowie z niepełnością sprzężoną oraz  z  autyzmem w tym z zespołem Aspergera, w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący 
się w zawodzie  technik mechatronik, technik robotyki  (waga:  P8, P10, P16, P22, P55, P60) (kształcący w roku szkolnym 2022/2023) 5 880,27

uczniowie słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy rozpoczęli 
kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 , kształcący się w zawodzie technik programista, (waga: P6, P10, P18, P22, P55, P60) 2 358,93

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży 
którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023, kształcący się w zawodzie technik programista (waga:P8, P10, P18, P22, P55, 
P60)

5 822,54

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży  
którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 kształcący się w zawodzie technik programista   (waga: P8, P10, P18, P22, P55, 
P59)

5 824,64

uczniowie słabosłyszący  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy 
rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2021/2022 , kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik weterynarii,   
(waga: P7, P10, P18, P55, P59)

5 719,68

uczniowie słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy 
rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2021/2022 , kształcący się w zawodzie technik informatyk, (waga: P7, P10, P18, 
P55, P60)

2 621,32

uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną oraz  z autyzmem z zespołem Aspergera w niepublicznym technikum dla młodzieży kształcący 
się w zawodzie technik fotografii i multimediów, technik informatyk (waga:P8, P10, P18, P55, P60) 5 717,58

uczniowie słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją w niepublicznym technikum dla młodzieży, którzy rozpoczęli 
kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2021/2022 , kształcący się w zawodzie technik mechatronik  (waga: P6, P10, P16, P22, P55, 
P60)

2 416,66

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

Podstawy prawne z zakresu dotowania: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz .U. z 
2022 r. poz. 2082 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2820 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. Rozporządzenie Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia wychowania opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 645 ze zm.). 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).



Stawki dotacji obowiązujące w 2023 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.

1 1309,59

1180 18

2 982,19

Kalisz, dn. 23.02.2023 r.

L p. Typ i rodzaj placówki

Kwota bazowa do 
wyliczenia stawki 
dotacji zgodnie z 
budżetem na 
dzień 16.01.2023 r.

Stawka dotacji po 
przeliczeniu na 1 

ucznia

Przeliczeniowa liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w 
Kaliszu (stan na 30.09.2022 r.)

pomniejszona o dzieci niepełnosprawne

Statystyczna liczba 
uczniów  z 

orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia 

specjalnego

Podstawowa kwota dotacji

Przedszkole publiczne

18 543 741,67 15 715,04

Przedszkole niepubliczne
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