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ZASADY KLASYFIKACJI WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH  
ZE STOSOWANIEM SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
 
 

§ 1 
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metody pracy w jednostce oświatowej, to wydatki: 

1)  na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  
o których mowa w art. 71 b) ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

2) na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 
wynagrodzenia dyrektorów i wicedyrektorów szkoły oraz wynagrodzenia pracowników 
administracji i obsługi szkoły w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem 
proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71 b) 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole. 

 
 

§ 2 
Wydatki na zadania wymienione w §1 są finansowane z budżetu szkoły w ramach uchwalonego budżetu 
szkoły na dany rok budżetowy w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, w rozdziale: 80150 – Realizacja 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych. 
 
 

§ 3 
1. Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziale, o którym mowa w §2, ustala się 

następująco: 
a. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w pełnej wartości nauczyciela wspierającego 

i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych (w tym: wszystkie koszty zatrudnienia tj. 
wynagrodzenie wraz z pochodnymi), 

b. wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne 
wynikające z orzeczeń, o których mowa w art. 71 b) ust.3 (np. wynagrodzenie 
nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga, w wysokości odpowiadającej liczbie 
godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami/dziećmi 
posiadającymi orzeczenia, o których mowa w art. 71 b) ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty), 

c. wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. 
pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d. pozostałe wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe objęte planem finansowym 
jednostki w rozdziale 80120 (tj. wydatki pomniejszone o wydatki wymienione w pkt. 
a, b i c) w wysokości równej iloczynowi tych wydatków i ustalonego indywidualnie dla 



jednostki współczynnika proporcjonalności. Pozostałe wydatki są to wszystkie wydatki 
jednostki objęte planem finansowym tj.: wydatki na wynagrodzenia pozostałych 
nauczycieli, wynagrodzenia dyrektora, wicedyrektora, bibliotekarza, pedagoga, 
psychologa, pracowników niepedagogicznych itp. oraz wydatki rzeczowe  
(z wyłączeniem wydatków wymienionych w pkt. a, b i c). 

2. Współczynnik proporcjonalności ustala się jako iloraz liczby uczniów posiadających 
orzeczenia, o których mowa w art. 71 b) ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby uczniów 
ogółem w szkole. Liczbę uczniów/dzieci ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 września 
danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy. Wyliczony w ten sposób 
współczynnik przyjmuje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

3. Jednostka ustala współczynnik proporcjonalności, wg zasad określonych w ust. 2. 
Współczynnik służący ewidencji wydatków wymienionych w ust. 1, pkt. d) należy wyliczyć  
w następujący sposób: 

a. w rozdziale 80150 w oparciu o dane ze sprawozdania SIO na dzień 30 września danego 
roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy w zakresie liczby dzieci/uczniów  
z orzeczeniami w stosunku do liczby uczniów w szkole. 

4. Wartości planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. d), które należy sklasyfikować 
do rozdziału 80150 oblicza się współczynnikiem proporcjonalności ustalonym zgodnie  
z zasadami określonymi w ust. 2 i 3. Oznacza to, że ujęte w planie finansowym pozostałe 
wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt d), należy przemnożyć współczynnikiem 
proporcjonalności i zaewidencjonować odpowiednio w rozdziale 80150. 

 
§ 4 

W rozdziale 80150 jednostka oświatowa zobowiązana jest ewidencjonować wydatki wskazane w §3 ust. 
1 pkt. a), b) i c) oraz wydatki z uwzględnieniem współczynnika proporcjonalności wskazane w pkt. d). 


