
  
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr 232/2015 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 10 września 2015 r. 

 

Projekt planu zadań na cele oświatowe na 2016 rok 
 

Rozdział............................................ 
 

§ Kalkulacja szczegółowa - opis 
Miesięczne 

wydatki 

Nakłady 
ogółem 
(roczne) 

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   
 PRACOWNICY PEDAGOGICZNI   
 Stażyści 

- Wynagrodzenia zasadnicze 
Ilość x kwota miesięcznie 
Dodatki: 
- dodatek za wysługę lat....... miesięcznie 
- wzrost dodatku za wysługę lat 
- funkcyjny: 
· dla dyrektorów i wicedyrektorów.........miesięcznie 
· dla wychowawców klas...........miesięcznie 
· dla opiekunów staży..........miesięcznie 
· inne..........miesięcznie 
- metodyczny.............. miesięcznie 
- specjalizacja........... miesięcznie 
- nauczanie indywidualne.............. miesięcznie 
- trudne warunki 
 
Godziny  ponadwymiarowe.............. miesięcznie 

  

 Kontraktowi 
- Wynagrodzenia zasadnicze 
Ilość x kwota miesięcznie 
Dodatki: 
- dodatek za wysługę lat... miesięcznie 
- wzrost dodatku za wysługę lat 
- funkcyjny: 
· dla dyrektorów i wicedyrektorów.........miesięcznie 
· dla wychowawców klas...........miesięcznie 
· dla opiekunów staży..........miesięcznie 
· inne..........miesięcznie 
- metodyczny.............. miesięcznie 
- specjalizacja........... miesięcznie 
- nauczanie indywidualne.............. miesięcznie 
- trudne warunki 
 
Godziny  ponadwymiarowe.............. miesięcznie 

  

 Mianowani 
- Wynagrodzenia zasadnicze 
Ilość x kwota miesięcznie 
Dodatki: 
- dodatek za wysługę lat... miesięcznie 
- wzrost dodatku za wysługę lat 

  



  
 

- funkcyjny: 
· dla dyrektorów i wicedyrektorów.........miesięcznie 
· dla wychowawców klas...........miesięcznie 
· dla opiekunów staży..........miesięcznie 
· inne..........miesięcznie 
- metodyczny.............. miesięcznie 
- specjalizacja........... miesięcznie 
- nauczanie indywidualne.............. miesięcznie 
- trudne warunki 
 
Godziny  ponadwymiarowe.............. miesięcznie 

 Dyplomowani 
- Wynagrodzenia zasadnicze 
Ilość x kwota miesięcznie 
Dodatki: 
- dodatek za wysługę lat... miesięcznie 
- wzrost dodatku za wysługę lat 
- funkcyjny: 
· dla dyrektorów i wicedyrektorów.........miesięcznie 
· dla wychowawców klas...........miesięcznie 
· dla opiekunów staży..........miesięcznie 
· inne..........miesięcznie 
- metodyczny.............. miesięcznie 
- specjalizacja........... miesięcznie 
- nauczanie indywidualne.............. miesięcznie 
- trudne warunki 
 
Godziny  ponadwymiarowe.............. miesięcznie 

  

 Razem podstawa do naliczenia Funduszu Nagród Dyrekto-
ra 

  

 - Fundusz Nagród Dyrektora 
- Nagrody jubileuszowe 

  
  

  
Razem pracownicy pedagogiczni 

 

  

 POZOSTALI PRACOWNICY    
 - wynagrodzenie zasadnicze 

- premia 
- dodatek za wysługę lat 
- wzrost dodatku za wysługę lat 
- dodatek funkcyjny 
- inne 

  

 Razem podstawa do naliczenia Funduszu Nagród Dyrekto-
ra 

  

 - Fundusz Nagród Dyrektora 
- Nagrody jubileuszowe 

  

  
Razem pracownicy pozostali 

 

  

 OGÓŁEM § 4010   

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
-    pracownicy pedagogiczni 

  



  
 

- pracownicy obsługi 
- pracownicy obsługi sezonowej 

 OGÓŁEM § 4040   
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   

 Składka ZUS:   
- pracownicy pedagogiczni   
- pracownicy obsługi   

OGÓŁEM § 4110   
4120 Składki na Fundusz Pracy   

 Składka na FP:   
- pracownicy pedagogiczni    
- pracownicy obsługi   

OGÓŁEM § 4120   
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   

 OGÓŁEM § 4130   
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   

 OGÓŁEM § 4170   
 OGÓŁEM WYNAGRODZENIA  

I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 
  

    
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   

4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
 

- opał 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
............................................. 
- środki czystości (wg zapotrzebowania na miesiąc) 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................. 
- druki 
..............................................................................................
...................................................................... 
- pieczątki 
- ............................................................................ 
- materiały biurowe (wg zapotrzebowania na miesiąc) 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

  



  
 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

........................................................ 
- prasa 
.................................................................................. 
- materiały do napraw 
.................................................................................. 
- materiały piśmienne dla nauczycieli 
................................................................................. 
-    wyposażenie szkoły 

a) biurowe 
.............................................................................................
...................................................................... 

b) wyposażenie klas 
..............................................................................................
...................................................................... 
 

 OGÓŁEM § 4210   
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   
4260 Zakup energii 

- energia elektryczna 
....................................................................................opłata 
stała ................................................................. 
Energia elektryczna łącznie ........................................ 
 
- gaz 
..................................................................................... 
opłata  stała................................................................. 
Gaz łącznie.................................................................. 
 
- woda 
..................................................................................... 
- energia cieplna 
..................................................................................... 
 

  

 OGÓŁEM § 4260   
4270 Zakup usług remontowych 

-     przeglądy instalacji 
- przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego 
- remonty bieżące 
- inne 
..............................................................................................
..............................................................................................
................................................................... 

 

  

 OGÓŁEM § 4270   



  
 

4280 Zakup usług zdrowotnych   
4300 Zakup usług pozostałych 

m. in. opłaty: 
· kominiarz................................................................... 
· wywóz śmieci............................................................ 
· transport.................................................................... 
· opłata RTV 

  

 OGÓŁEM § 4300   

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad-
czonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

  

4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad-
czonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

  

4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 
opinii 

  

4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

  

4410 Podróże służbowe krajowe   
4420 Podróże służbowe zagraniczne   
4430 Różne opłaty i składki   
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

- pracownicy pedagogiczni 
…................................................................................. 
- pracownicy obsługi 
…................................................................................. 

 

  

 OGÓŁEM § 4440   

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   

 RAZEM BUDŻET   

 


