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Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub
wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych.

Miesięczna kwota dotacji z budżetu Miasta na:
1.

jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:

a)
b)
c)
d)
e)

liceach ogólnokształcących w systemie stacjonarnym obowiązująca w sierpniu
liceach ogólnokształcących w systemie zaocznym obowiązująca w sierpniu
liceach ogólnokształcących w systemie stacjonarnym obowiązująca w lipcu
liceach ogólnokształcących w systemie zaocznym obowiązująca w lipcu
szkołach policealnych

2.

jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla młodzieży o uprawnieniach szkół
publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

a) szkołach policealnych
b) szkołach policealnych o profilu medycznym:

223,38 zł
255,99 zł
222,68 zł
255,05 zł
81,00 zł;

374,18 zł;
510,00 zł;

3.

jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych

283,16 zł;

4.

jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych przedszkolach

530,92 zł;

5.

jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych
315,33 zł;

6.

jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce
Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza”
26,00 zł;

7.

realizowane formy pomocy na rzecz dzieci i uczniów w Ośrodku Terapii Dysleksji oraz
Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”:

a)

diagnoza psychologiczna zakończona wystawieniem opinii (3 godz. zegarowe):
 0-6 rok życia
 I etap edukacyjny
 II etap edukacyjny
 gimnazjum

18 zł;
36 zł;
36 zł;
30 zł;

 szkoła ponadgimnazjalna

24 zł;

b) diagnoza pedagogiczna zakończona wystawieniem opinii (3,5 godz. zegarowej):
 0-6 rok życia
 I etap edukacyjny
 II etap edukacyjny
 gimnazjum
 szkoła ponadgimnazjalna
c)

12 zł;
30 zł;
30 zł;
24 zł;
12 zł;

terapia logopedyczna zakończona informacją dot. przebiegu terapii (0,5 godz. zegarowej)
6 zł;

d) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (1 godz.
zegarowa)
25 zł;
e)

terapia SI zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (1 godz. zegarowa)
10 zł;

f)

terapia biofeedback (1 godz. zegarowa)

10 zł;

g) terapia pedagogiczna indywidualna zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu
terapii (łącznie 1 godz. zegarowa)
10 zł;
h) terapia pedagogiczna zespołowa (zespół korekcyjno-kompensacyjny) zakończona
wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (łącznie 1 godz. zegarowa,
od 2 do 5 uczniów na terapeutę)
25 zł;
i)

zajęcia rewalidacyjne grupowe dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym
i obowiązkiem szkolnym
30 zł.

Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji należnych od 1 sierpnia 2016 r., z wyłączeniem
pkt 1 c) i 1 d).

p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału
Agata Baran

UZASADNIENIE
Ustawa o systemie oświaty w art. 90 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół jest
skalkulowana stosownie do zapisów ustawy – na podstawie wydatków bieżących
ponoszonych przez Miasto Szczecin w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju.
Na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w jednostkach wynikających z budżetu
Miasta na 2016 r., po zmianach określone zostały kwoty dotacji dla szkół, przedszkoli,
punktów przedszkolnych i placówek niepublicznych:

1.

DOTACJA NA 1 UCZNIA W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

a)

w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system stacjonarny
(sierpień):
budżet publicznych liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na 2016 r., po
zm. (CEO oraz ZCEMiP– szkoła tego samego typu i rodzaju)
352 326,23 zł;
budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (CEO oraz ZCEMiP – szkoła tego
samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
1 508,89 zł;
budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (CEO oraz ZCEMiP –
szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
0,00 zł;
budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (CEO oraz ZCEMiP – szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po
zm.
0,00 zł;
liczba uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system
stacjonarny (CEO oraz ZCEMiP), prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2016 r. wg
stanu na 31.03.2016 r. SIO
66
wydatki na 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system stacjonarny
(CEO oraz ZCEMiP) prowadzonym przez Miasto Szczecin w skali miesiąca na 2016 r.
(353 835,12 zł : 66 : 12 m-cy)
446,76 zł;
dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system
stacjonarny w skali miesiąca (446,76 zł x 50 %)
223,38 zł;









b) w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system zaoczny (sierpień):
 budżet publicznych liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na 2016 r., po
zm. (ZCEMiP– szkoła tego samego typu i rodzaju)
49 045,00 zł;
 budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ZCEMiP – szkoła tego samego typu i
rodzaju) na 2016 r., po zm.
105,00 zł;
 budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (ZCEMiP – szkoła tego
samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
0,00 zł;
 budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (ZCEMiP – szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm. 0,00 zł;
 liczba uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system
stacjonarny (ZCEMiP), prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2016 r. wg stanu na
31.03.2016 r. SIO
8
 wydatki na 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system stacjonarny
(ZCEMiP) prowadzonym przez Miasto Szczecin w skali miesiąca na 2016 r.
(49 149,77 zł : 8 : 12 m-cy)
511,97 zł;



dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system
stacjonarny w skali miesiąca (510,97 zł x 50 %)
255,99 zł;

c)


w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system stacjonarny (lipiec):
budżet publicznych liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na 2016 r., po
zm. (CEO oraz ZCEMiP– szkoła tego samego typu i rodzaju)
351 222,44 zł;
budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (CEO oraz ZCEMiP – szkoła tego
samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
1 508,89 zł;
budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (CEO oraz ZCEMiP –
szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
0,00 zł;
budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (CEO oraz ZCEMiP – szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po
zm.
0,00 zł;
liczba uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system
stacjonarny (CEO oraz ZCEMiP), prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2016 r. wg
stanu na 31.03.2016 r. SIO
66
wydatki na 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system stacjonarny
(CEO oraz ZCEMiP) prowadzonym przez Miasto Szczecin w skali miesiąca na 2016 r.
(352 731,33 zł : 66 : 12 m-cy)
445,37 zł;
dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system
stacjonarny w skali miesiąca (445,37 zł x 50 %)
222,68 zł;








d) w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system zaoczny (lipiec):
 budżet publicznych liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na 2016 r., po
zm. (ZCEMiP– szkoła tego samego typu i rodzaju)
48 864,56 zł;
 budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ZCEMiP – szkoła tego samego typu i
rodzaju) na 2016 r., po zm.
105,00 zł;
 budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (ZCEMiP – szkoła tego
samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm.
0,00 zł;
 budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (ZCEMiP – szkoła tego samego typu i rodzaju) na 2016 r., po zm. 0,00 zł;
 liczba uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych – system
stacjonarny (ZCEMiP), prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2016 r. wg stanu na
31.03.2016 r. SIO
8
 wydatki na 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system stacjonarny
(ZCEMiP) prowadzonym przez Miasto Szczecin w skali miesiąca na 2016 r.
(48 969,56 zł : 8 : 12 m-cy)
510,09 zł;
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – system
stacjonarny w skali miesiąca (510,09 zł x 50 %)
255,05 zł;
e) w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych:
wydatki bieżące ponoszone w 2016 roku w publicznej szkole policealnej dla dorosłych
w oparciu o dane ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ustalone na 2016 rok,
po zmianach wynoszą 162,00 zł miesięcznie na jednego ucznia,
 dotacja na 1 ucznia w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych w skali
miesiąca (162,00 zł x 50 %)
81,00 zł;

2.

DOT DOTACJA NA 1 UCZNIA W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH DLA
MŁODZIEŻY

a) w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży:
wydatki bieżące na jednego ucznia ponoszone w 2016 roku w publicznej szkole policealnej
dla młodzieży w oparciu o dane ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie, wynoszą
miesięcznie na 2016 rok:
 dotacja na 1 ucznia w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży w skali
miesiąca (748,36 zł x 50 %)
374,18 zł.
b) w niepublicznych szkołach policealnych o profilu medycznym dla młodzieży:
wydatki bieżące na jednego ucznia ponoszone w 2016 roku w publicznej szkole policealnej
dla młodzieży o profilu medycznym w oparciu o dane ze Starostwa Powiatowego w
Chojnicach, wynoszą miesięcznie na rok 2016 rok:
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży o profilu
medycznym w skali miesiąca (1 020,00 zł x 50 %)
510,00 zł.

3.

DOTACJA NA 1 DZIECKO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NIEPUBLICZNYM

a)



na 1 dziecko pełnosprawne:
budżet publicznych przedszkoli na 2016 r., po zm.
58 097 237,00 zł;
budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek przedszkolnych w publicznych
przedszkolach na 2016 r., po zm.
5 374 111,00 zł;
budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych przedszkolach na
2016r., po zm.
232 997,94 zł;
budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych
przedszkolach na 2016 r., po zm.
396 876,62 zł;
budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach na 2016 r., po zm. 1 072 710,00 zł;
plan dochodów budżetowych w publicznych przedszkolach na 2016 r., po zm.
4 250 000,00 zł;
liczba dzieci w publicznych przedszkolach w 2016 r. wg stanu na 31.03.2016 r. SIO
7 172;
wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w skali miesiąca
(60 923 932,56 zł : 7 172 : 12 m-cy)
707,89 zł;
dotacja na 1 dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych w skali miesiąca
(707,89 zł x 40 %)
283,16 zł.









4.

DOTACJA NA 1 DZIECKO W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

a)



na 1 dziecko pełnosprawne:
budżet publicznych przedszkoli na 2016 r., po zm.
58 097 237,00 zł;
budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek przedszkolnych w publicznych
przedszkolach na 2016 r., po zm.
5 374 111,00 zł;
budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych przedszkolach na
2016r., po zm.
232 997,94 zł;










budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych
przedszkolach na 2016 r., po zm.
396 876,62 zł;
budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach na 2016 r., po zm.. 1 072 710,00 zł;
plan dochodów budżetowych w publicznych przedszkolach na 2016 r., po zm.
4 250 000,00 zł;
liczba dzieci w publicznych przedszkolach w 2016 r. wg stanu na 31.03.2016 r. SIO
7 172;
wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w skali miesiąca
(60 923 932,56 zł : 7 172: 12 m-cy)
707,89 zł;
dotacja na 1 dziecko w niepublicznych przedszkolach w skali miesiąca
(707,89 x 75 %)
530,92 zł.

5.

DOTACJA
NA
1
DZIECKO
W
ODDZIALE
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ



budżet publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 2016 r., po
zm.
7 459 027,00 zł;
budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek w publicznych oddziałach
przedszkolnych na 2016 r., po zm.
571 008,31 zł;
budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin świetlic w publicznych oddziałach
przedszkolnych na 2016 r., po zm.
1 314 046,44 zł;
budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych oddziałach
przedszkolnych na 2016 r., po zm.
43 241,71 zł;
budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych
oddziałach przedszkolnych na 2016 r., po zm.
137 299,17 zł;
budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych na 2016 r., po zm.
633 491,00 zł;
plan dochodów budżetowych w publicznych oddziałach przedszkolnych, po zm.
163 328,00 zł;
liczba dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych w 2016 r. wg stanu
na 31.03.2016 r. SIO
1 981;
wydatki na 1 dziecko w publicznych oddziałach przedszkolnych w skali miesiąca
9 994 785,63 zł : 1 981 : 12 m-cy)
420,44 zł;
dotacja na 1 dziecko w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w skali miesiąca
(420,44 zł x 75 %)
315,33zł.











PRZEDSZKOLNYM

6.

DOTACJA NA 1 UCZNIA (WYCHOWANKA)
dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i Placówki Oświatowo-Wychowawczej
„Dom Harcerza” dotacja na 1 ucznia (wychowanka) w skali miesiąca:



budżet publicznych placówek wychowania pozaszkolnego na 2016 r., po zm.
4 977 542,00 zł;
liczba uczestników stałych zajęć w publicznych placówkach wychowania pozaszkolnego
2.849;






wydatki na 1 dziecko w publicznych placówkach wychowania pozaszkolnego w skali
miesiąca (4 977 542,00 zł : 2.849 : 12 m-cy)
145,59 zł;
dotacja na 1 uczestnika (wychowanka) w skali miesiąca
26,00 zł.

7.

DOTACJA NA 1 UCZNIA (WYCHOWANKA)
dla Ośrodka Terapii Dysleksji oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” dotacja na realizowane formy pomocy na rzecz
ucznia (wychowanka) w skali miesiąca:



diagnoza psychologiczna zakończona wystawieniem opinii (3 godz. zegarowe):
0-6 rok życia
18 zł;
I etap edukacyjny
36 zł;
II etap edukacyjny
36 zł;
gimnazjum
30 zł;
szkoła ponadgimnazjalna
24 zł;
diagnoza pedagogiczna zakończona wystawieniem opinii (3,5 godz. zegarowej):
0-6 rok życia
12 zł;
I etap edukacyjny
30 zł;
II etap edukacyjny
30 zł;
gimnazjum
24 zł;
szkoła ponadgimnazjalna
12 zł;
terapia logopedyczna zakończona informacją dot. przebiegu terapii (0,5 godz. zegarowej)
6 zł;
zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (1 godz.
zegarowa)
25 zł;
terapia SI zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (1 godz.
zegarowa)
10 zł;
terapia biofeedback (1 godz. zegarowa)
10 zł;
terapia pedagogiczna indywidualna zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu
terapii (łącznie 1 godz. zegarowa)
10 zł;
terapia pedagogiczna zespołowa (zespół korekcyjno-kompensacyjny) zakończona
wystawieniem informacji
dot. przebiegu terapii (łącznie 1 godz. zegarowa,
od 2 do 5 uczniów na terapeutę)
25 zł;
zajęcia rewalidacyjne grupowe dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym
i obowiązkiem szkolnym
30 zł.











