
Liceum ogólnokształcące 

dla młodzieży 1,312

Gimnazjum 1,404

Szkoła podstawowa 1,362

Łódź 01.02.2018 r

Lp

.
 Rozdz. § Nr zadania Nazwa zadania  Rodzaj szkoły/ wagi 

Stawka 

dotacji 

2018 r.

Opis 

zadania

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII 425,35   

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII - 

nauczanie domowe
255,21   

Uczniowie szkół podstawowych klas I-III - 

nauczanie domowe
282,86   

Uczniowie szkół podstawowych, którzy 

korzystając  z  dodatkowej,  bezpłatnej  nauki  

języka polskiego, o której mowa w art. 165 

ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe kl. IV-VIII

1 063,37   

Uczniowie szkół podstawowych, którzy 

korzystając  z  dodatkowej,  bezpłatnej  nauki  

języka polskiego, o której mowa w art. 165 

ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe kl. I-III

1 091,02               GMINNE

Uczniowie szkół podstawowych klas I-III 453,00   

Uczniowie szkół podstawowych realizujący 

naukę poza szkołą (nauczanie domowe) w 

klasach IV-VIII, dodatkowo (P3)- dla uczniów 

małych szkół

340,28   

Uczniowie szkół podstawowych realizujący 

naukę poza szkołą (nauczanie domowe) w 

klasach I-III, dodatkowo (P3)- dla uczniów 

małych szkół

367,93   

Standard A 

podziału 

subwencji

5 278,0717   

Uczniowie  szkół podstawowych w klasach IV-

VIII, dodatkowo (P3)- dla uczniów małych 

szkół

510,42   
wskaźnik 

korygujący Di
0,9681056722

Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III-

, dodatkowo (P3)- dla uczniów małych szkół
538,07   

Uczniowie szkół podstawowych w klasach IV-

VIII, w oddziałach mistrzostwa sportowego 

(P24)

850,70   

Uczniowie szkół podstawowych dla dorosłych 76,56   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 020,84   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) klas I-III 1 048,48   

Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1 658,86   

Uczniowie niepełnosprawni (P5) klas I-III 1 686,51   

Uczniowie niepełnosprawni- (P5) w klasach IV-

VIII, dodatkowo (P3)- dla uczniów małych 

szkół

1 743,93   

Uczniowie niepełnosprawni- (P5) w klasach I-

III, dodatkowo (P3)- dla uczniów małych szkół
1 771,58   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 1 956,60   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) klas I-III 1 984,25   

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 466,16   

Uczniowie niepełnosprawni (P7) klas I-III 4 493,81   

Uczniowie niepełnosprawni (P7)  w klasach IV-

VIII, dodatkowo (P3)- dla uczniów małych 

szkół

4 551,23   

Uczniowie publicznych szkół podstawowych  

w klasach IV-VIII, dodatkowo wskaźnik 

zwiększający dla szkół podstawowych 

publicznych 1,362

579,32   

Uczniowie publicznych szkół podstawowych w 

klasach I-III, dodatkowo wskaźnik 

zwiększający dla szkół podstawowych 

publicznych 1,362

616,98   

Wskaźnik zwiększający obowiązujący od stycznia 2018 roku w szkołach 

publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego do pierwszej aktualizacji

2 80150 2540 2198221

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

szkołach podstawowych 

niepublicznych

3 80101 2590 2115021
Dotacja dla szkół 

podstawowych publicznych

STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R. (GMINNE)                                  

1 80101 2540 2097151
Szkoły podstawowe 

niepubliczne



Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 390,38

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 2 664,89

Uczniowie niepełnosprawni (P5) w klasach I-III 2 297,02

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 6 082,91

Uczniowie niepełnosprawni (P7) w klasach I-III 6 120,57

5 80103 2540 2175611

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

niepublicznych

Uczniowie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych niepublicznych
182,27   

6 80149 2540 2198161

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w 

oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

niepublicznych

Wychowankowie niepełnosprawni (P61) 1 531,25

7 80103 2590 2182691

Dotacja dla oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych publicznych

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych publicznych
243,03   

8 80149 2590 2228691

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w 

oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

publicznych

Wychowankowie niepełnosprawni( P55) 4 040,81   

9 80104 2540 2097111 Przedszkola niepubliczne Wychowankowie przedszkola niepublicznego 597,44   

Wychowankowie niepełnosprawni( P55) 4 040,81   

Wychowankowie niepełnosprawni( P60) 1 233,51   

Wychowankowie niepełnosprawni (P61) 1 531,25   

Wychowankowie niepełnosprawni (P59) 1 701,39   

11 80104 2590 2097821
Dotacja dla przedszkoli 

publicznych
Wychowankowie przedszkola publicznego 796,59   

Wychowankowie niepełnosprawni( P55) 4 040,81   

Wychowankowie niepełnosprawni( P60) 1 233,51   

Wychowankowie przedszkoli 597,44   

Wychowankowie niepełnosprawni( P55) 4 040,81   

Wychowankowie niepełnosprawni( P60) 1 233,51   

Wychowankowie niepełnosprawni (P61) 1 531,25   

Wychowankowie niepełnosprawni (P59) 1 701,39   

14 80106 2540 2153551

Inne formy wychowania 

przedszkolnego - 

niepubliczne

Wychowankowie innych form wychowania 

przedszkolnego niepubliczne 
318,64   

Wychowankowie niepełnosprawni( P55) 4 040,81   

Wychowankowie niepełnosprawni( P60) 1 233,51   

Wychowankowie niepełnosprawni (P61) 1 531,25   

Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży 

(P37)
442,36   

Uczniowie klas mistrzostwa sportowego (P24) 867,71   

Uczniowie klas dwujęzycznych (P36) 514,67   

Uczniowie gimnazjów dla dorosłych 76,56   

Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży 

(P37) - nauczanie domowe
272,22   

15 80149 2540 2198211

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w innych 

formach wychowania 

przedszkolnego 

niepubliczne

16 80110 2540 2097191 Gimnazja niepubliczne

12 80149 2590 2198201

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w 

przedszkolach publicznych

13 80105 2540 2097131
Przedszkola specjalne 

niepubliczne

4 80150 2590 2198231

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

szkołach podstawowych 

publicznych

10 80149 2540 2198171

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w 

przedszkolach 

niepublicznych



Uczniowie klas mistrzostwa sportowego(P24) 

w gimnazjum, korzystający z dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego (P41)

1 505,73   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 037,85

Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1 675,87

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 483,17   

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

w szkołach podstawowych dla dzieci i 

młodzieży (P37)

442,36   

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

w szkołach podstawowych, oddziały 

mistrzostwa sportowego (P24)

867,71   

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

w szkołach podstawowych dla dorosłych 
76,56   

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

w szkołach podstawowych dla dzieci i 

młodzieży (P37) - nauczanie domowe

272,22   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 037,85

Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1 675,87

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 483,17   

20 80110 2590 2115031
Dotacja dla gimnazjów 

publicznych

Uczniowie publicznych gimnazjów (P37), 

dodatkowo wskaźnik zwiększający dla 

gimnazjów publicznych 1,404

621,08   

21 80152 2590 2237481

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

gimnazjach publicznych

Uczniowie niepełnosprawni (P6) dodatkowo 

wskaźnik zwiększający dla gimnazjów 

publicznych 1,404

2 770,96

22 80110 2590 2237521

Klasy dotychczasowego 

gimnazjum w szkołach 

podstawowych publicznych

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

w szkołach podstawowych (P37), dodatkowo 

wskaźnik zwiększający dla gimnazjów 

publicznych 1,404

621,08   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) dodatkowo 

wskaźnik zwiększający dla gimnazjów 

publicznych 1,404

2 770,96

Uczniowie niepełnosprawni-(P7) dodatkowo 

wskaźnik zwiększający dla gimnazjów 

publicznych 1,404

6 294,38

24 85404 2540 2198081
Wczesne wspomaganie 

rozwoju

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju (P57)
357,29   

Łódź 01.02.2018 r.

Lp

.
Rozdz. § Nr zadania Nazwa zadania  Rodzaj szkoły/ wagi 

Stawka 

dotacji 

2018 r.

Opis 

zadania

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 048,51   

Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1 703,84   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 2 009,65            POWIATOWE 

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 587,25   

Uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów 

(P37)
442,36

Uczniowie klas dotychczasowego gimnazjum 

(P37) w oddziałach mistrzostwa sportowego 

(P24)

867,71

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 065,99   

Standard A 

podziału 

subwencji

5 292,7779   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 2 027,13   
wskaźnik 

korygujący  Di
0,9905146958

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 604,73   

2 80110 2540 2237512

Klasy dotychczasowego 

gimnazjum w liceach 

niepublicznych

3 80111 2540 2097212
Gimnazja specjalne 

niepubliczne

STAWKI DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R. (POWIAT)                        

1 80102 2540 2097172
Szkoły podstawowe 

specjalne niepubliczne 

19 80152 2540 2237451

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

klasach dotychczasowego 

gimnazjum w szkołach 

podstawowych 

niepublicznych

23 80152 2590 2237461

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

klasach dotychczasowego 

gimnazjum w szkołach 

podstawowych publicznych

17 80152 2540 2237471

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

gimnazjach niepublicznych

18 80110 2540 2237501

Klasy dotychczasowego 

gimnazjum w szkołach 

podstawowych 

niepublicznych

16 80110 2540 2097191 Gimnazja niepubliczne



Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 065,99

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 604,73

5 80111 2540 2237532

Klasy dotychczasowego 

gimnazjum w szkole 

branżowej I stopnia 

specjalnej niepublicznej 

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 065,99

Uczniowie technikum- (P9) kształcący się w 

zawodach- (P16) niewymienionych w pkt. 17-

19 podziału subwencji oświatowej

573,19   

Uczniowie  technikum- (P9) kształcący się w 

zawodach- (P15) o których mowa w pkt. 19 

podziału subwencji oświatowej

599,40   

Uczniowie technikum- (P9) kształcący się w 

zawodach- (P14) o których mowa w pkt. 18 

podziału subwencji oświatowej

625,61   

Uczniowie niepełnosprawni (P4), kszatałcący 

się w zawodach (P15)
1 211,03

Uczniowie niepełnosprawni (P5), kszatałcący 

się w zawodach (P15)
1 866,36

Uczniowie niepełnosprawni (P7), kszatałcący 

się w zawodach (P15)
4 749,77

Uczniowie niepełnosprawni (P7), kszatałcący 

się w zawodach (P16)
4 723,56

Uczniowie szkół policealnych- (P9), dla 

dorosłych kształcących w trybie zaocznym w 

zawodach technik  administracji lub technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy- (P17)

105,73   

Uczniowie szkół policealnych- (P9, P12) dla 

dorosłych kształcących w trybie zaocznym 
162,52   

Uczniowie szkół policealnych- (P9, P12) dla 

dorosłych kształcących w trybie stacjonarnym
245,53   

Uczniowie  szkół policealnych- (P9, P12) w 

trybie młodzieżowym 
332,90   

Uczniowie szkół policealnych- (P9), dla 

dorosłych kształcących w trybie zaocznym w 

zawodach medycznych- (P25)

433,39   

Uczniowie szkół policealnych- (P9), dla 

dorosłych kształcących w trybie stacjonarnym 

w zawodach medycznych- (P25)

516,39   

Uczniowie szkół policealnych- (P9), dla 

młodzieży kształcących w trybie stacjonarnym 

w zawodach medycznych- (P25)

603,77   

Uczniowie szkół policealnych- (P9), dla 

dorosłych kształcących w trybie zaocznym w 

zawodach technik  administracji lub technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy- (P17)

223,68   

Uczniowie publicznych szkół policealnych- 

(P9, P12) dla dorosłych kształcących w trybie 

zaocznym 

280,48   

Uczniowie publicznych szkół policealnych- 

(P9, P12) dla dorosłych kształcących w trybie 

stacjonarnym

442,12   

Uczniowie publicznych szkół policealnych- 

(P9), dla dorosłych kształcących w trybie 

zaocznym w zawodach medycznych- (P25)

551,34   

Uczniowie szkół branżowych I stopnia- (P9) 

realizujący praktyczną naukę zawodu u 

pracodawcy- (P18)

507,66   

Uczniowie szkół branżowych I stopnia- (P9) 

realizujący praktyczną naukę w szkole w 

zawodach o których mowa w pkt. 19 podziału 

subwencji oświatowej - (P15) 

599,40   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 184,82

Uczniowie niepełnosprawni (P7)
4 658,03

Uczniowie LO dla młodzieży 489,31   

Uczniowie dorośli w LO 79,51   

Uczniowie dorośli w LO z dodatkową nauka 

języka polskiego (P41)
1 144,63   

Uczniowie dorośli w LO kształcący się w trybie 

stacjonarnym- (P9)
145,04   

Uczniowie klas mistrzostwa sportowego (P24) 926,19   

11 80152 2540 2237422

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

12 80120 2540 2097262
Licea ogólnokształcące 

niepubliczne

9 80116 2590 2237412
Dotacja dla szkół 

policealnych publicznych

10 80117 2540 2237382
Branżowe szkoły I i II 

stopnia niepubliczne

7 80152 2540 2237432

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

technikach niepublicznych

8 80116 2540 2237402
Szkoły policealne 

niepubliczne

4 80111 2540 2237542

Klasy dotychczasowego 

gimnazjum w szkołach 

podstawowych specjalnych 

6 80115 2540 2237392 Technika niepubliczne



Uczniowie klas mistrzostwa sportowego (P24) 

w liceum ogólnokształcącym, korzystający z 

dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego 

(P41)

1 581,51   

Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1 756,26

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 2 062,08

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 639,68

Uczniowie dorośli w LO kształcący się

w trybie zaocznym - (P9)
180,00   

Uczniowie LO dla młodzieży- (P10), 

dodatkowo wskaźnik zwiększający 1,312
641,97   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) dodatkowo 

wskaźnik zwiększający 1,312
2 705,45

Uczniowie niepełnosprawni (P7) dodatkowo 

wskaźnik zwiększający 1,312
6 087,26

16 80121 2540 2097282
Licea ogólnokształcące 

specjalne niepubliczne
Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 100,94   

Uczniowie klas dotychczasowej szkoły 

zawodowej niepublicznej (P9) realizujący 

praktyczną naukę zawodu 

u pracodawcy- (P18)

507,66   

Uczniowie klas dotychczasowej szkoły 

zawodowej- (P9) kształcący się w zawodach- 

(P15) o których mowa w pkt. 19 podziału 

subwencji oświatowej realizujący praktyczną 

naukę zawodu w szkole

599,40   

18 80152 2540 2237492

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów w 

szkołach zawodowych 

niepublicznych

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 184,82   

Uczniowie niepełnosprawni (P7) 4 723,56   

Uczniowie niepełnosprawni (P6) 2 145,96   

Uczniowie niepełnosprawni (P4) 1 184,82   

20 80151 2540 2198512

Szkoły zawodowe 

realizujące kwalifikacyjne 

kursy zawodowe

Uczestnicy kwalifikacyjnycj kursów 

zawodowych prowadzonych w szkołach 

niepublicznych (P11,P39)

3 538,74   

21 85404 2540 2133122
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju (P57)
366,98   

22 85410 2540 2097482 Bursy szkolne niepubliczne Wychowankowie burs (P54) 655,32   

23 85410 2590 2133272
Dotacja dla burs szkolnych 

publicznych
Wychowankowie burs (P54) 655,32   

24 85403 2540 2097462
Specjalne ośrodki szkolno 

wychowawcze niepubliczne
Wychowankowie SOSW (P51) 2 839,73

25 85421 2540 2098272
Młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii niepubliczne

Wychowankowie MOS, którzy nie korzystają z 

zakwaterowania (P54)
655,32   

19 80134 2540 2133862
Szkoły zawodowe specjalne 

niepubliczne

15 80152 2590 2237462

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów liceów 

ogólnokształcacych 

publicznych

17 80130 2540 2097342
Szkoły zawodowe 

niepubliczne

13 80152 2540 2237452

Zadania wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla uczniów liceów 

ogólnokształcacych 

niepublicznych

14 80120 2590 2115042

Dotacja dla liceów 

ogólnokształcących 

publicznych

12 80120 2540 2097262
Licea ogólnokształcące 

niepubliczne


