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Lp. Podmiot dotowany
stawka 

(w zł)

I. Placówki wychowania przedszkolnego:

1
dziecko w publicznym, niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach 

zadania publicznego
867,78

2 dziecko w niepublicznym przedszkolu 650,84

3 dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej 584,01

4 dziecko w niepublicznej inna forma wychowania przedszkolnego 347,11

II. Szkoła podstawowa publiczna:

klasy I-III:

1 uczeń pełnosprawny 912,61

2 uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą 577,71

3 na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego 2 168,50

4
na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z 

zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi
2 084,77

5
na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  z 

zaburzeniami psychicznymi
3 340,66

6
na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  z 

zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą
3 005,76

7
na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym
3 926,74

8
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
8 866,57

klasy IV-VIII:

9 uczeń pełnosprawny 858,19

10 uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą 523,29

11 na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego 2 114,08

12 uczeń objęty indywidualnym nauczaniem 1 695,45

13
na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z 

zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi
2 030,35

14
na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  z 

zaburzeniami psychicznymi
3 286,24

15
na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  z 

zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą
2 951,34

16
na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym
3 872,32

17
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
8 812,15

III. Liceum ogólnokształcące publiczne

1 uczeń pełnosprawny 722,11

2 uczeń pełnosprawny objęty indywidualnym nauczaniem 1 360,01

3
na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym
3 018,56

IV. Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:

1 uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18* 849,87

2 uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19* 813,03

3

uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w 

Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników …*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w 

zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w 

sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …**, albo który rozpoczął kształcenie w roku 

szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21***

972,69

4

uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w 

Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników …*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w 

zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w 

sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …**, albo który rozpoczął kształcenie w roku 

szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***

935,85

5

uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w 

zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …*, albo który rozpoczął kształcenie w roku 

szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …**, albo który rozpoczął 

kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***

6 769,52

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 r. na ucznia obliczone w oparciu o podstawową kwotę dotacji (placówki 

wychowania przedszkolnego, internat), iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej oraz wskaźników zwiększających (szkoły)



Urząd Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 37/39

20-016 Lublin

6 uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 720,92

7

uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który 

rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników 

…*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w 

Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników …**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w 

zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***

770,05

8

na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z 

zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego 

młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy

1 580,62

V. Internat - na wychowanka 856,34

Zastępca Dyrektora

Wydziału Oświaty i Wychowania

Piotr Burek

(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106)

** Obwieszczenie 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)

*** Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384)


