
                                                                                        
                                                                                                     Chodzież, dnia 30 września  2022r. 

OW.4331.1.4.2022   
INFORMACJA 

 
o stawkach dotacji na 2022 rok, zaktualizowanych w miesiącu wrześniu 2022r. na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1116) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami 
dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego. 
 
Lp. Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych 
 

Dotacja roczna 
 na jednego    
ucznia/wychowanka 

Opis stawki dotacji 

 
1. 

 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 
ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież 

a) 
29 658,39zł 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym ; 
uczniowie kl. I – III 
 

b) 
29 245,14zł 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym ; 
uczniowie kl. IV-VIII   
   

c) 
67 168,47zł 

 
niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas I-III 

d) 
66 755,23zł 

 
niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas IV-VIII 

2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży 
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

 
7 427,64zł 

 
uczeń szkoły 

3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Chodzieży 
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

a) 
762,91zł 

 
uczeń szkoły 

b) 
2 543,06zł 

dotacja na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości , zgodnie  
z art. 26 ust. 5 i 6  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

4. Prywatne Technikum Leśne w Chodzieży 
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

a) 
9 029,77zł 

 
uczeń szkoły 

a1) 
               10 619,18zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18  

 
5. 
 
 
 
 

 
Prywatne Technikum Informatyczne w Chodzieży 
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież                                      

a)                       
                9 029,77zł 

 
uczeń szkoły 

a1)                       
               10 619,18zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

b)                       
              10 301,29zł 

uczeń Technikum Informatycznego, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 
2018/2019 



                                 b1) 
              11 890,70zł 

uczeń szkoły, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w której iloraz 
liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, ustalony zgodnie z ust. 12 
rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

6. Prywatne Technikum Logistyczne w Chodzieży 
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

a) 
                8 648,31zł 

uczeń szkoły 

a1) 
               10 237,72zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

7. Prywatne Technikum Architektury i Krajobrazu  
w Chodzieży, ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

a) 
                 9 029,77zł 

 
uczeń szkoły 

a1) 
              10 619,18zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

8. 
 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia  w Próchnowie 
Próchnowo 26, 64-830 Margonin 
 
 
 

a)             
                8 203,27zł 
 
  
 

 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym praktyczną 
naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach określonych w części II 
załącznika  do obwieszczenia MEN z dn. 27 stycznia 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 122) 
(zawody: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca 
mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni 
kolejowej, murarz-tynkarz,  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 
2021/2022 (kl.I)  

a1)  
               9 792,68 zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

  b)             
                 8 203,77zł 
                

 
 
 
 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach 
określonych w części II załącznika  do obwieszczenia MEN z dn. 24 stycznia 
2020r. (M.P. z 2020r. poz. 106) (zawody: automatyk, elektromechanik, 
elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
mechatronik, murarz-tynkarz,  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 
operator obrabiarek skrawających, ślusarz, który rozpoczął kształcenie w roku 
szkolnym 2020/2021   

b1)             
               9 792,68zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

 
c) 
               8 203,27zł  

 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach 
określonych w części II zał. do obwieszczenia MEN z dn. 22 marca 2019r. 
(M.P. z 2019r. poz. 276) (zawody: automatyk, elektromechanik, elektronik, 
elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 
2019/2020 



c1) 
               9 792,68zł  

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

 
d) 
                 8 203,27zł 

 
 
 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, w zawodach określonych w 
punkcie 21 załącznika do rozporządzenia MEN z dnia 12 grudnia 2019r.  w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji....(Dz.u.z 2019r. 
poz.2446) (zawody: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechatronik, operator 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek 
skrawających, magazynier-logistyk, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 

d1) 
                 9 792,38zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

e)                         
                 7 694,66zł 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy – uczeń niespełniający warunków 
określonych w punkcie  a) , b), c), d) oraz pozostałe zawody 

e1)                         
                 9 284,07zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

f)             
               17 103,97zł 

uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zagrożony niedostosowaniem  
społecznym, spełniający warunki określone w punkcie  a), b), c),d) 

f1)             
               18 693,38zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

g) 
             16 595,36zł 

uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zagrożony niedostosowaniem  
społecznym, uczeń niespełniający warunków określonych w punkcie  a) , b),  
c), d) oraz pozostałe zawody    

g1) 
               18 184,77zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 
 
 

9. 
 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia  w Szamocinie ul. Szkolna 11, 
64-820 Szamocin 
 
 
 

a)             
                8 203,27zł 
 
  
 

 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym praktyczną 
naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach określonych w części II 
załącznika  do obwieszczenia MEN z dn. 27 stycznia 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 122) 
(zawody: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca 
mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni 
kolejowej, murarz-tynkarz,  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 
2021/2022 (kl.I)  

a1)  
                 9 792,68zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 



  b)             
               8 203,27zł 

                
 
 
 
 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach 
określonych w części II załącznika  do obwieszczenia MEN z dn. 24 stycznia 
2020r. (M.P. z 2020r. poz. 106) (zawody: automatyk, elektromechanik, 
elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
mechatronik, murarz-tynkarz,  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 
operator obrabiarek skrawających, ślusarz, który rozpoczął kształcenie w roku 
szkolnym 2020/2021  

b1)             
              9 792,68zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

 
c) 
               8 203,27zł  

 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, kształcący się w zawodach 
określonych w części II zał. do obwieszczenia MEN z dn. 22 marca 2019r. 
(M.P. z 2019r. poz. 276) (zawody: automatyk, elektromechanik, elektronik, 
elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 
2019/2020 

c1) 
               9 792,68zł  

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

 
d) 
                 8 203,27zł 

 
 
 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy, w zawodach określonych w 
punkcie 21 załącznika do rozporządzenia MEN z dnia 12 grudnia 2019r.  w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji....(Dz.u.z 2019r. 
poz.2446) (zawody: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechatronik, operator 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek 
skrawających, magazynier-logistyk, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 

d1) 
                 9 792,68zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

e)                         
                 7 694,66zł 

uczeń BSz I stop. będący młodocianym pracownikiem realizującym 
praktyczną naukę zawodu u  pracodawcy – uczeń niespełniający warunków 
określonych w punkcie  a) , b), c), d) oraz pozostałe zawody 

e1)                         
                 9 284,07zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

f)             
               17 103,97zł 

uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zagrożony niedostosowaniem  
społecznym, spełniający warunki określone w punkcie  a), b), c),d) 

f1)          18 693,38zł    
                

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 



g) 
               16 595,36zł 

uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zagrożony niedostosowaniem  
społecznym, uczeń niespełniający warunków określonych w punkcie  a) , b),  
c), d) oraz pozostałe zawody    

g1) 
               18 184,77zł 

uczeń szkoły w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas, 
ustalony zgodnie z ust. 12 rozporządzenia,  jest niższy lub równy 18 

10. Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w 
Chodzieży ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież 

 
9 536,46zł 

 
wychowanek internatu 

 
 
Podstawa prawna: art. 26 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r., 
poz. 1930ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach  szkół  publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu  
i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Wielk. z 2017r.  poz. 8551) ,Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021r.  
w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej… (Dz.U. z 2021r. poz. 2453) – metryczka subwencji oświatowej 2022r, oraz metryczki 
korygujące: „kalkulacja podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku”, metryczka ‘kalkulacja podziału drugiej kwoty korygującej” 
oraz  „metryczka’ kalkulacji podziału środków na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sporz. Mirosława Nojman, podinspektor w Wydziale Oświaty 
tel. (67) 28-12-784 lub 783, e-mail: miroslawanojman@powiat-chodzieski.pl 


