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Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2014 roku na jednego ucznia publicznych 
szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, wynikaj ące z części oświatowej subwencji ogólnej. 

 
1. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta, wynikająca z części oświatowej subwencji 
ogólnej na: 

1)   jednego ucznia w publicznej szkole zawodowej prowadzonej przez inny organ  
w Szczecinie w wysokości                                               - 548,69 zł. 

2. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego  
w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej: 

1)    grupy A             - 1.030,55 zł. 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

2)    grupy A    uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych    - 1.043,43 zł. 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

3)   grupy B              - 1.674,65 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej), 

4)   grupy B   uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych    - 1.687,53 zł. 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej), 
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5)   grupy C           - 1.975,23 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

6)   grupy C  uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych   - 1.988,11 zł. 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

7)    grupy D             - 4.508,66 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

8)    grupy D    uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych   - 4.521,54 zł. 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

3. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego  
w publicznych gimnazjach, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, 
wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej: 

1)    grupy A                                                                                                              - 1.047,72 zł     
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

 2)    grupy B                      -  1.691,82 zł 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej), 

3)   grupy C                    -  1.992,40 zł 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

4)    grupy D             - 4.525,83 zł 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z 



niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

4. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego  
w publicznych liceach ogólnokształcących, dla których Miasto Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej: 

1)    grupy A              - 1.070,64 zł 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

2)    grupy B              - 1.717,68 zł 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej), 

3)   grupy C            - 2.019,63 zł 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

4)    grupy D                 - 4.564,66 zł 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez  szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

5. Miesięczna kwota dotacji z budŜetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego  
w publicznych szkołach zawodowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej: 

1)    grupy A              - 1.152,60 zł 
 (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, zagroŜonych uzaleŜnieniem, zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),  

 2)    grupy B              - 1.799,64 zł 
(dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej), 

 



3)   grupy C            - 2.101,59 zł 
(dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej), 

4)    grupy D              - 4.646,62 zł 
(dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – na 
podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).   

6. Miesięczna dotacja z budŜetu Miasta na jedno dziecko niepełnosprawne w oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Szczecin nie jest 
organem prowadzącym, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej: 
a)   bez niepełnosprawności sprzęŜonych i bez autyzmu           - 1.717,58 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej), 
b)  z  niepełnosprawnościami sprzęŜonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  -
              4.079,26 zł 
(na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej). 

7. Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji naleŜnych od 1 stycznia 2014 r. 
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