
 
 

Tabela nr 1 
Informacja o podstawowych kwotach dotacji na 2017 rok 

 

 
Wyjaśnienie: 
Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o: 
• wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie szkół, ujęte w budżecie Gminy Miasta Gdyni na rok 
2017; 
• statystyczną liczbę uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień  
  30 września 2016 r.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. typ szkoły podstawowa kwota 
dotacji na 2017 r.  

statystyczna liczba 
uczniów 

1 Przedszkola ogólnodostępne 9287,19 zł 4931 
2 Szkoły podstawowe, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny - 
dotyczy oddziału przedszkolnego 

3793,37 zł 1167 

3 Szkoły podstawowe 7093,44 zł 11790 
4 Gimnazja dla młodzieży 8435,04 zł 5634 
5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży 8586,96 zł 4276 
6 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 4654,87 zł 256 
7 Szkoły policealne dla młodzieży 9036,84 zł 3526 
8 Szkoły policealne dla dorosłych 3336,00 zł 98 



 
Tabela nr 2 

Kategoria uczniów (wychowanków) Miesięczna kwota dotacji  
 

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, inne formy 
wychowania przedszkolnego 

Dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
objętych kształceniem specjalnym (P49) 

4 157,33 zł 

Dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju (P51) 

367,60 zł 

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopni głębokim - objętych zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi (P53) 

1 750,45 zł 

Dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim – objętych kształceniem specjalnym 
(P54) 

1 269,08 zł 

Dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – objętych 
kształceniem specjalnym (P55) 

1 575,41 zł 

2. Szkoły podstawowe 
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla 
uczniów z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z chorobami 
przewlekłymi (P4) 

1 050,27 zł 

Dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
zaburzeniami psychicznymi (P5) 

1 706,69 zł 

Dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym (P6) 

2 013,02 zł 

Dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera (P7) 

4 594,94 zł 

Dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 
SP (P34) 

466,06 zł 

Dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych 
SP 

437,61 zł 

3. Gimnazja 
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla 
uczniów z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z chorobami 
przewlekłymi (P4) 

1 067,78 zł 

Dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
zaburzeniami psychicznymi (P5) 

1 724,20 zł 

Dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z 2 030,53 zł 



 
Wyjaśnienie: 
Kwoty dotacji określone zostały w oparciu o dane zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla 
Gminy Miasta Gdyni na rok 2017; 
 
 
 
 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym (P6) 
Dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera (P7) 

4 612,45 zł 

Dla uczniów oddziałów sportowych (P17) 542,64 zł 
Dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego 
(P18) 

892,73 zł 

Dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży 
(P31) 

455,12 zł 

4. Licea ogólnokształcące i szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe 
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla 
uczniów z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z chorobami 
przewlekłymi (P4) 

1 122,54 zł 

Dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
zaburzeniami psychicznymi (P5) 

1 790,71 zł 

Dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym (P6) 

2 102,53 zł 

Dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera (P7) 

4 730,69 zł 

Dla uczniów liceów ogólnokształcących dla 
dzieci i młodzieży (P10) 

498,90 zł 

Dla uczniów oddziałów sportowych (P17) 588,00 zł 
Dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego 
(P18) 

944,36 zł 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie zawodowe 

584,43 zł 

5.Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Dla wychowanków z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem 
Aspergera objętych wychowaniem specjalnym 
(P49) 

4 231,78 zł 

Dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju (P51) 

374,18 zł 


