
Budżet oświaty
Konferencja dla Dyrektorów jednostek 

oświatowych  15.02-17.02.2016



PLAN PREZENTACJI:

� Specjalna organizacja nauki i metod pracy

� Umowa o świadczenie usług przedszkola

� Rozliczanie dotacji celowych na wyprawkę szkolną i 
na podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe

� Pozostałe informacje



Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2016
( Dz. U. 2015 poz. 2199)

Art.13.

W roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości 
nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, w zakresie tych zadań.



Zasady kalkulacji wydatków związanych z realizacją
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach 

Ewidencja wydatków:

rozdział 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego,

rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych.



Zasady kalkulacji wydatków związanych z realizacją
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach  cd. 

Wyszczególnienie wydatków:

A. na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadającej 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zadania planowane do 
realizacji w IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)

B. na zakup sprzętu specjalistycznego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia, wyposażenia;

C. na utrzymanie administracji, obsługi i budynku, na wynagrodzenia 
nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, w tym dyrektora                        
i wicedyrektorów, na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,      
w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności.



Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia:

Ad. A
1.Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze 
składkami od nich naliczanymi, odpis na ZFŚŚ, badania lekarskie, ekwiwalent, 
szkolenie BHP nauczycieli i obsługi realizujących zadania zaplanowane w IPET,

2.Wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi nauczycieli 
prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa w 
art.71 b ust.3 uso - nauczyciel logopeda, pedagog, psycholog w wysokości 
odpowiadającej liczbie godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji 
z dziećmi/uczniami, o których mowa w art. 71 b ust.3 uso.

Zasady kalkulacji wydatków związanych z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w szkołach i przedszkolach cd. 



Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia:

Ad. B
Wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy.

Ad. C
Pozostałe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących w danym oddziale, w tym dyrektora 
i wicedyrektorów (proporcjonalnie do wszystkich oddziałów w szkole) objęte 
planem finansowym w wysokości równej iloczynowi tych wydatków i ustalonego 
współczynnika proporcjonalności nr 1

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 
i obsługi oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości równej iloczynowi tych 
wydatków i ustalonego współczynnika proporcjonalności nr 2 

Zasady kalkulacji wydatków związanych z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w szkołach i przedszkolach cd. 



Współczynniki:

WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI NR 1 - ustala się jako iloraz liczby 
uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71 b ust. 3 uso oraz liczby 
uczniów ogółem w oddziale.

WSPŁÓCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI NR 2 - ustala się jako iloraz liczby 
uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71b ust.3 uso oraz liczby  
uczniów ogółem w szkole.

Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Liczbę uczniów ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 września 
poprzedzający rok budżetowy.

Zasady kalkulacji wydatków związanych z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w szkołach i przedszkolach cd.



Umowa o świadczenie usług przedszkola – dwa źródła dochodów     
z przedszkoli w budżecie Miasta na rok 2016:

1. Nr źródła : A.4.27
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania  przedszkolnego
( paragraf 0670) 

2. Nr źródła: A.4.26
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
( paragraf 0660) 



Umowa o świadczenie usług przedszkola – wprowadzenie zmian 
aneksem do umowy od lutego br.

1. W celu rozliczeń opłaty miesięcznej strony umowy przyjmują faktyczną
liczbę dni roboczych w danym miesiącu. Opłata podlega zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku.

2. Łączna opłata miesięczna, do wniesienia której zobowiązany jest rodzic, 
stanowi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i 
odpłatności wynikającej z sumy należności  za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego i opłat za żywienie.

3. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata w pierwszej kolejności zaliczana 
będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych, a w następnej 
kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania 
posiłków.

UWAGA :  Po zakończeniu umowy o świadczeniu usług przedszkola, ewentualną nadpłatę
Przedszkole przekaże na podany rachunek bankowy  
Rodzica/Opiekuna........................................



Zakup wyposażenia dla uczniów klasy I, II, IV szkół
podstawowych oraz klas I gimnazjów w podręczniki, 
materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe

� nie można przeznaczać na zakupy wyposażenia więcej, niż wyliczona kwota dotacji,

� nie można przeznaczać niewykorzystanej w pełnej wysokości kwoty dotacji dla danej klasy   
na zakupy podręczników dla uczniów z innego poziomu edukacyjnego,  

� kwota wydatkowanych środków z dotacji podana w rozliczeniu powinna być zgodna z kwotą
wydatków podaną w sprawozdaniu Rb28S,

� tabele  winny być kompletne, tzn.  należy prawidłowo podawać kwoty wydatków 
poniesionych na odpowiednie zakupy,

� należy prawidłowo  kwalifikować planowane zakupy do wydatków bieżących i majątkowych,

� konieczne jest wskazanie telefonu  do  osoby bezpośrednio zajmującej się tematem,

� konieczne jest składanie informacji zgodnie z terminami podanymi przez DEU.

Uwagi do rozliczeń składanych przez jednostki:



Wyprawka szkolna

� dofinansowanie dotyczy wyłącznie zwrotu kosztów za zakupy 
podręczników, nie zaś ćwiczeń, komunikatorów, kart pracy, itp. – zgodnie z 
zasadami realizacji programu określonymi stosownym rozporządzeniem,

� kwota łączna poniesionych kosztów na wyprawkę powinna być zgodna z kwotą
wydatków podaną w sprawozdaniu Rb28S,

� tabele winny być kompletne i zawierać rzeczywiście poniesione koszty, a nie 
koszty  maksymalne wyliczone dla poszczególnych grup uczniów,

� konieczne jest wskazanie telefonu  do  osoby bezpośrednio zajmującej się
tematem,

� konieczne jest składanie informacji zgodnie z terminami podanymi przez DEU.

Uwagi do rozliczeń składanych przez jednostki:



INFORMACJE

Wnioski  do ujęcia w budżecie Miasta na 2016 rok, które wpłynęły 
po terminie,  tj. po 26.11.2015 r. 

( decyzje z roku 2015  skutkujące zmianą w planach finansowych na rok 2016 )

� kwota              852.584 zł

decyzje wydane  sierpień- listopad 2015 r. 
dot. nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

specjalnej organizacji nauki, pomocy nauczyciela,  zajęć dodatkowych. 



INFORMACJE cd.

Zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów – RDSJO :

Kwota  34.244,96 zł



Dziękuję za uwagę


