
ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach dotychczasowego gimnazjum 

oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę 
Małkinia Górna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz §8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu w rozdziałach:

- 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.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem 
w rozdziale „80105 Przedszkola specjalne”.

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 
Szkoły podstawowe specjalne”.

W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.

- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych.

§ 2. Do planowania i dokonywania wydatków uwzględniane są placówki oświatowe, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Małkinia Górna, w których realizuje się zajęcia edukacyjne z uczniami, którzy posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 3. W rozdziałach, o których mowa w §1, tworzy się klasyfikację budżetową, która będzie obrazowała wydatki 
przeznaczane na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, 
indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych oraz na zapewnienie warunków ich realizacji.

§ 4. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej, o których mowa w §1, klasyfikuje się:

1. Wydatki na wynagrodzenie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych

2. Wynagrodzenie w pełnej wysokości (ze wszystkimi pochodnymi):

a) nauczycieli wspomagających,

b) asystentów nauczyciela,
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c) pomocy nauczyciela

- zatrudnionych w celu wspierania ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

3. Koszty zakupu pomocy dydaktycznych – ściśle związane z poprawą warunków edukacji dziecka 
niepełnosprawnego wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce – 100% wydatku.

4. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w celu wspierania ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwzględnieniem korekty).

§ 5. Informację o ilości uczniów, którzy wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy, do planowania 
w danym roku budżetowym pozyskuje się z danych zawartych w SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego 
poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. Zestawienie tygodniowej liczby godzin zajęć realizowanych z dziećmi posiadającymi orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego sporządzane jest przez dyrektora placówki (według wzoru załączonego do 
niniejszego zarządzenia).

§ 7. Dyrektorzy placówek sporządzą odpowiednie plany finansowe w rozdziałach, o których mowa w § 1.

§ 8. W każdym następnym roku budżetowym do 25 września dyrektorzy przedłożą zestawienie, o którym 
mowa w § 6, na aktualny rok szkolny.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest gmina Małkinia Górna.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik do zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 maja 2018 r.

Zestawienie tygodniowej liczby godzin nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

RozdziałL.p. Nazwisko i imię nauczyciela Tygodniowa liczba 
godzin 80152 80150 80149

1.
2.
3.
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