
Lp. Typ szkoły/placówki
Roczna stawka dotacji 

na 1 ucznia

Miesięczne stawki 

dotacji

1 uczeń liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 7 151,37 595,95

2

dodatkowo dla ucznia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z niepełnopsprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim; z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera

60 015,95 5 001,33

3
dodatkowo dla ucznia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży niewidomych, słabowidzących, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 
18 320,66 1 526,72

4 uczeń liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, system zaoczny 884,45 73,70

5 uczeń technikum dla młodzieży 8 743,38 728,61

6

uczeń technikum dla młodzieży, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w 

zawodach określonych w części II załącznika oraz uczeń ktory rozpoczął kształcenie w roku 

szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika, a także uczeń który 

rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21**

10 006,87 833,91

7

dodatkowo dla ucznia technikum dla młodzieży z niepełnopsprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim; z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera

60 015,95 5 001,33

8
dodatkowo dla ucznia technikum dla młodzieży niewidomych, słabowidzących, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 
18 320,66 1 526,72

9
dodatkowo dla ucznia technikum dla młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
22 742,89 1 895,24

10 uczeń szkoły policealnej, system dzienny, kierunek medyczny 8 212,71 684,39

11 uczeń szkoły policealnej, system stacjonarny, kierunek medyczny 6 949,22 579,10

12 uczeń szkoły policealnej, system zoczny, kierunek medyczny 5 875,25 489,60

13 uczeń szkoły policealnej, system zaoczny, kierunek niemedyczny 1 958,42 163,20

14

uczeń szkoły policealnej, system zaoczny, obejmuje zawody: technik administracji, technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i 

mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent 

kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik usług pocztowych i finasowych

1 137,14 94,76

15 wychowanek ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 60 015,95 5 001,33

16 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 5 306,67 442,22

** wg części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 

rynku pracy (M.P. poz. 106), wg części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 

2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276) oraz ust 21 wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2021

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NIEPUBLICZNE SZKOŁY POLICEALNE

POZOSTAŁE

Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotację z budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego 

w roku budżetowym 2021*

* kwoty ustalone na podstawie art.45 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych, tj. z uwzględnieniem kwot przewidzianych  w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Wodzisławskiego w 2021 r. 

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM


