
MiesiQczne stawki dotacji w 2023 r. na iednego ucznia lub wychowanka szk6l i plac6wek oswistowych prowadzonych

przez inne niZ Miasto Biatystok osoby prawne i osoby frzyczne'

z uwzglgdnieniem wag*

Zadania Gminy

mtes zllte

kwotr na jedtrego

lvychowatrkaWychowankowie przedszkoli' innych form wychowania przedszkolnego'

oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
1104,56

przedwkola niepubliczne dotowane na podstawie aft I usta.vy o finansowaniu zadari o3wiatouych17 ust

828,42
przedszkola niepubliczne dotowane na 7 ust. 3 ustawy o finanso\,/aniu zadali oswiatowychpodstawie art. I

516 48
bliczne szkolelz,owanoddzial ln zo

441 83
chowania zedszkolnetnne

579,64
&ieci z niepelnosprawno6ciq intelektualnq w stopniu g i rewal idacyj no -wychowawczYmilgbokim objete zajQciam

5 506 5'I
rzedszkolach auP74 dzieci n rno

1680,95
P78 dzieci niepelnosprawne rv przed sldwidz.4cy, niepelnosprawno$i ruchowa w tym

iu lekkimnl nos

szkolach (niewidomi,

wnosc rntelektualna w sto
2 086,'10slabostysz4cy, niepelnospra\anodd intelektualna w

lub znacznniu umiarkowan
P79 dzieci niepelnosPrarvne w przedszkolach (nieslysz4cy,

dodatkowo:
5 506,s',7

P8 dzieci z niepelnosprawnoSciq intelektualn4 w stopniu glgbokim objgte zajgciami rewalidacyjno -

434,73
P6l dzicci. kt6re ukoriczl ll 6 lat lub u iEcej rv roku bazorq'm rv przedszkolach (doda&owo dla dzieci

bie kztalceniaorzeczenle o c aln
382,56

P62 dzieci, kt6re ukoficzyly 6 lat lub wigcej w roku bazowym w

podstawouTch lub innych formach *ychowania przedszkolnego

oddzialach przedszkolnych w szkolach

(dodatkowo dla dzieci posiadaj4cych orzeczenie o

alneie ksztalc
48 90

P76 wczesne Ile roz\lo u
101 34

P80 - Dzieci rt' i oddz.\v ze dszk. w SP >=l <=60
64 92

P8l - Dzieci w i oddz rzedszk. w SP >60w zes 150
26,08

P82 - Dzieci w w SP >150zk. w i oddz. <=250
8

i oddz.P83 - Dzieci w w SP >250 <=3 50
38

. i oddz. w SP >350P84 - Dzieci w 1l 71
P85 - Dzieci w samodzieln

84 63
P86 - Dzicci rv . samodzieln >75 150

45 79
samodzieP87 - Dzieci w h >150 <=250

26.08
samodzieP88 - Dzieci w h >250 <=350

22,61
samodzieln >350P89 - Dzieci w

mtes

Szkoty podstawowe, w kt6rych realizowany jest obowiqzek szkolny

lub obowiqzek nauki
579 64

wowe kwota bazowa
463,'7 |

szkol lub o nauki kwota bazowastawowe - o

115,93
ntao

kiobosiobowi szkoluna an bu polaszkosta qzekvqzekpodszkoli

23 r,86szkoty podstawowe - obowiqzek szkolny lub szkolq k*ota bazowa zgodnie z ust. '10 pkt. 2

a

obowiqzek nauki poza

dodatkowo:
191

P3 uczniowi e szk6l dla dzieci i mlodzi iu z zamoinosci
I15.93

P4 uczniowie szk6l "maleta
8 t 1.49

ucznlowle nl r.vni i niedostosowani lcP5 nos
1680,95

uczntowle nl nosP6
2 086 70

ucznlowte nl IP'7
5 506

,7

ucTnlowle nl rawntP8
wni w oddz.ucz, nl nP9

579 64
szoii SP>80<l 12 tmikl nc >30<42

P28 mnie szkola
753 53

szoSi SP<8 <30wo\\'a i klszkolaP29 mn nt al
579,64

2 uczniowie oddzial6w mistrzostwaP3
s79 64

iind idualP39 uczniowie nauczantem uczniorvie bez orzeczelt
98.54

iowie oddzial6w dwu 29 30ucza sl zP27P44 uczn
3',7 8

P51 uczniowie klas l.ll dla dzieci i mlodziIll
869,46lskienaukiP52 uczniowie z dodatkowe

t4 49
dla dzieci i mlodziP54 uczniowie szk6l

104 34
oraz szkolach samodzielnP56 uczniowie w 60

64,92
oraz sz-holach samodzieln- >60. <= 150P57 uczniowie w

kwots oa jednego

ucztria

kwota bazowa zgodDie z ust. 40 pkt. I

463;1t



P58 uczliowie w zesD. oraz szkolach samodzielnych :15q<= 250 26.08

P59 uczniowie w . oraz szkolach samodziel >250 <= 350 8,69

P60 uczniowie w zesp. oraz szkolach samodzielnych 7350 6.38

Do zadari gminy naleiy dotowani€:
przedszkoli

innych form wychowania przedszkolnego

oddzial6w przedszkolnych przy szkolach podstawowych

szk6t podstawo*ych (bcz speqialnych)

Zadania Porviatu

Oddzial przedszkolny w szkole podstawowej specialnej
kwota na jednego

wychow:rnka
miesiecznie

P74 dzieci ni I\TIC au ZM e 5 609,37

P78 dzieci niepelnosprawne (niervidomi. slaborvidzqcy, niepelnosprawn 056 ruchowa w Bm afazja,

intelektualna w iu lckkimnl t 7 t2,33

P79 dzieci niepelnosprawne (nieslyszqcy, slaboslysz4cy, niepelnosprawnos6 intel ektualna w stopniu

umiarkowan lub znaczn 2 125.66

dodatkowo:

P62 dzieci, kt6re ukoriczyly 6 lat lub wigcej w roku bazovym w oddzialach przedszkolnych w szkolach

dodatkowo dla dzieci ch orzeczenie o ie ksztalcenia s alncs ec 389,70

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

P76 dzieci ob enl u 495.99

Szkoly, w kt6rych jest realizowany obowi4zek szkolny i obowiqzek nauki
kwota na jednego

ucznia
miesiecznie

szkola Dodstawowa speci alna kwota bazowa 590.46

liceum n e dla ml kwota bazowa 590.,16

Ucaniowe lub sluchacze spelniaiqcy obowi4zek lzkolny lub obowiazek nauki poza szkola kwota bazowa 4'.t2,3',7

Uczniowe lub sluchacze spelniaj4cy obowiqzek szkolny lub obowi4zek nauki poza szkolq kwota bazowa

- ust. 40 kr. I ia* I18.09

Uczniowe lub sluchacze spelniaj4cy obowi4zek szkolny lub oborvi4zek nauki poza szkolq kwota bazowa

- ust. 40 2 iai 236.18

szkola soecialna orzvsposabiaiqca do pracy kwota bazowa 590.46

technikum kwota bazowa 590.46

branZowa szkola I ia kwota bazowa 590.46

branzowa szkola sD€cialna I stopnia kwota bazowa 590,46

dodatkowo:
P5 (uczniowie niepelnosprawni i niedostosowan i ) 826.64

P6 (uczniowie niepelnosprawni) 1 71,2,33

P7 (uczniowie niepelnosprawni) 2 t25,66

P8 ucznlowle 5 609.37

P9 (ucz. nieDclnosprawni w oddziatach integracyinych) 472.37

Pl0 uczniowie szk6l ponadpodstawowych iklas szk6l ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkolach

ponadpodstawowych (z wyl4czeniem lice6w og6lnoksztalcqgych i szk6l policealn@ 48-42

Pl I ucmiowie lice6w lno h dla dzieci i mlodzi 70.86

P15 uczniowie szk6l specjalnych przysposabiajqcych do pracy, sluchacze szkol policealnych (nie obejmuje

uczni6w przeliczanych wagami: P20, P33 i P47) t 3 5.81

Pl8 uczriowie branzolrych szk6l I stopnia i technik6w - zawody $ymienione w ust. 19 rozpotz4dzenia* (bez

mlodocianvch realizuiacych praktyczna naukg zawodu u pracodawcy) 171,23

Plg uczniowie bran2rowych szk6l I stopnia i technik6w - zawody wymienione w ust.20 rozporz4dzenia*
(bez mlodocianych realizuiacych praktyczna naukg zawodu u pracodawcy) | 3 5.81

P32 uczniowie oddzial6w mistrzostwa sportowego 590,46

P39 uczniowie objgci indraidualnym nauczaniem w szkolach podstawowyc h (waga nie obejmuje ucznidrv lub

siada bic ksztalceniaofzeczenta o 590,46

P40 uczniowie objgci indnvidualnym nauczaniem w szkolach ponadpodstawowych (waga nie obejmuje uczni6w

lub sluchaczy posiadai4cych ozeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego) 797.12

P44 uczniowie oddzial6rv d*ujezycznych (wyklucza sig z P27.P28.P29,P30) 100.38

P45 uczriowie oddzial6w przygotowania woiskorvego prowadzonych w liceach ogdlnoksaalc4cych 3s.43

P5l ucmiowie klas l,ll.lll szkoly podstawowei dla dzieci i mlodziezy 38.3 8

P52 uczniowie korzystaj4cy z dodatkowej, bezplatnej nauki igz. polskiego 885,69

klvota nn jedno
dziecko realizujqce

wwR



,7
09P55 uczn

szkolach

mnazJ

lo

aASkl szk6l plowadzonYchnychodzi grn1 ponaddla ezystaade wowychszk6l p"dpon
nalszkolum ucznen obemlodzih adl dz ec l0 28

P56 - uczniowie w h >=l 60samodzi eszkol achoraz 66 l3
P57-uczniowiewze h >60 150elnh samodzszkolotaz 26 7

> 150, <= 250
P58 - uczriowie w oraz szkolach samodziel 8,86

ch >250, <= 350P59-uczniowiewze ofaz szkolach samodzie 6 50>350
P60 - uczniowie w nelh samodziszkolacofnz

mres e

kwota na jedrego

wychowanka
Osrodek rewalidacyino-wychowawczy

5 609.37
P74

hao6rodk6wervankowi

m
publiczna branzowa szkola I stopnia prowadzona przez organ inny niz jednostka samo

terytorialn€go

rzqdu

7 40,45

kszawska2nik

kw
zuJ

e rokuksztalcenkt6ra. zy rozpoczglanbr+ zn owle stopnP23 cu 2ou?ch+ 5+P2P 0+I P5abazowwotak
hea branzowycuczneszczenobwidozal4canikakreilo23 onych2120202n1szko IIonokreSl z&Scich ychzawoda202 /2022szkokue rocenl nymksztalzk6l kt6rzyld,stoPn

kuro7Vh rozpockt6rzystopneuczn bran2owycaobwieszczenzl\ kazalqc
ofaz rozpoczQldoikaza qcmhodac czgSciza\\01202202nszkol ym

ao eszczenka dozalkreS qc?Jl0 zalodach lonych9 02/2roku szkocenlekszta nym
rzezot Ira pozycleLy pomncwcyn pracodaaukQrea praktycznqqcyodoc Ianm cypracown

693,21mlodocianymi PracownicY
przez wskarnik zwiekszaj4cYwcy;

laszk6lbe b9d4cystopnP2 ranZowYchuoznP+ 0+ 5+P5ak bazowta
nk ot pomnoiytu s aleiywoduzln pracodarca aukgEcylzuj praktycznq

6 302,58

zuJ

lodocm cyanyml pracowluahc szk6l bqdacy+ eo\\'l stopnrP8 uczn branZowYP2P55+IP 0+bazowa+klvota zn).na7e tymAut)rell]ksztalcenuaukn zawodu wcypracodaIrea praktycznqqc)
k

dodatkowo 106,28

kszakwo nale

samodzielnych >=t, <= 60
P56 - uczniowie w zesP. oraz szkolach

rzez wska Laik zw 66,t3

nalkwot

samodzielnych >60, <= 150
P57 - uczniowie w zesp. oraz szkolach

rzez wskainik 26,s'.|

wskainikcna

lnych >150, <= 250
P5E - uczniowie w zesP. oraz szkolach samodzie

8,86

inik
ielnych >250, <= 350

P59 - uczniowie w zesP. oraz szkolach samodz

6,50

nalkw c

samodzielnych >350
P60 - uczliowie w zesp. oraz szkolach

wskainik zw

m

kwota tra iednego
ucztria

nii jednostka samorzqdu terytorialnego
Publiczna bran2owa szkola Il stopn ia prowadzona Przez organ inny

59
+ 50Pil P 0+bazowkwotalahliczna branzow a szkola ll sto

m cznle

kwota na iedtrego
ucznis

Szkoty, w kt6rych nie jest realizowany obowiqzek szkolny i obowiezek nauki

95kwota bazowah dlach lice6wliucznlowle
em

1 95
kwota bazowalicealne -blicme zaocznnl 95

icealne - snl bliczne tem onarna kwota bazowa
97 43

kwota bazowastem dzilicealne -liczn€II
dodatkowo: 135 I

taTanzawod6wicealn h i P20 P33 P4
Pl5 sluchacze szk6l

59 05

zawody:

fiistracj
technie wlz)1 neJeJ

aust. 2mowa rozpn4dzsnicho kt6ryksztal a4cychszk6l0 ekunirodow iskowa,ka oprboso opiekunk bh ochronY 4czne)techn p'hntec k adm
uslkhel pocdowychugfi mo\\kakierownchtechn ar sta,kosoby

501 89

nahsach wydanycprzeprokre(lonychzawodowecslu hacze3P 3 estaswl cn strem rlmmdlaatoweoPra*o kt6rych4 dn adn aILI sta gru64e $7podsta
P 5obetalr) n

Kwota tra jednego

slucbacza KXZ
Sluchacze Kwalifikacyjnych Kurs6w Zawodowych

s 278,72

I 2+P49 stuchacze kwalifi kacyj
blicznechh kurs6w nptzez

P

Kwota za dYPlom

Swiadectwo dojrzalofci i dyplom zawodowy

dzieci

kwota tra jedtrego

ucznia

Iszkol

IIczQscizawodach

I tozwcz?li
ksztalcenieszk6ldo

obwieszczenial kt614,llI oke6lonych
Iczg6ciI20

uzawodu

I
wzglQduspecjalnymobjEci

zawodach,sluchacze policealnych
mlenl4technik

produkcjiasyst€ntsta$zej,

r.

zauodachksztalcenieszk6l prowadz4cych
20],6ust.art.



kt6rz) il{rzaio$i w publicznych iniepublicznych bran2o*ych szkolach IIucznlowte- I

stopnia 2 83.1.21

Pl3 stuchacze, kt6rry uzyskali Swiadectwo dojrzalodci w niepubliczrych liceach og6lnoksaalc4cych dla doroslych 6 731.25

itikacje zawodorve w niepublicznych szkolach

policealnych niebedacych szkolami specjanymi, 6 022,69

Do zadai porYietu nalery dotowatrie:
szk6l podstawowych specjanych

lice6w og6lnoksztalcqcych

szk6l branzo\xych I i Il stopnia

technik6w
szk6l specjalnych przysposabiajqcych do pracy

szk6l polic.eatnych

o$rodk6w reualidacyjno-wychowawczych
plac6wek o6wiatouych, w fym poradni psychologiczno-pedagogicznych realizuj4cych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajgcia

rewal idacyjno.wychowawczych

I Opis poszczeg6lnych wag zawarty jest w Rozporz4dzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia22 grudnia2022 r. w sprawie sposobu

podzialu czg6ci oiwiatowej subwencji og6lnej dlajednostek samon4du terltorialnegow roku 2023

(Dz. U. 22022 r. p2.2820)
I 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2E stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotzebowania na pracownik6w

w zawodach szkolnictwa bran2owego na krajowym i wojew6dzkim rynku pracy (M.P. 2022 r. poz' 120)
2 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dfia2't stycznia 2O2l r. w spmwie prognozy zapotrzebowania na pracownik6w

w zawodach szkolnictwa branzowego na krajo\yym i wojew6dzkim rynku pracy (M.P. 2021 t. poz. 122)

I 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodow€j z dnia 24 stycmia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania

na pracovmik6w w zawodach szkolnictwa bran2owego na krajowym i wojewddzkim rynku pracy (M.P. 2020 r. poz. 106)

a 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dr,ia22 marca2Ol9 r. rv sprawie prognozy zapotzebowaniana na pracownik6w

w zawodach szkolnictwa bran2owego na krajowym i wojew6dzkim rlnku pracy (M.P. 2019 r- poz.276)

Wskainiki zwiqkszaj4ce, o kt6rych mowa w art. l4 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadai oswiatowych*

wskalnik zwigkszajqcy stosuje sig w szkolach publicznych prow admnych przez organ inny niz jcdnostka samorz4du ter,4orialnego,

dotowanych na podstawie a!t. 25 uslawy o finansowaniu zadai oswiatowych

t art. 50c ust. 4 ustaly z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy ob,,wateom Ukainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

pahstwa

R
Departamen ukadi

Wiesla Iirtcka

I 36rtabranzowe I


