
Zarządzenie Nr 462/2018 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U z 2017 r., poz. 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w szkołach, oddziale przedszkolnym i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Maków Mazowiecki.

§2
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac są wydatkami 
przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjne - wychowawczych, indywidualnych programach zajęć 
i indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych oraz wydatki na zapewnienie warunków realizacji tych 
zadań.

§3
1. W ramach zadań, o których mowa w § 2 wydatki kwalifikuje się na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne 
z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycieli wspomagających oraz 
nauczycieli i pracowników szkoły, których godziny pracy są w pełni dedykowane uczniom wymagających 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % sumy wydatków poniesionych na wynagrodzenia osobowe 
zrealizowane w roku poprzednim,
3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników,
4) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, koszty badań lekarskich oraz inne świadczenia związane 
ze stosunkiem pracy,
5) zakup środków dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego;
6) remonty i inwestycje uwzględniające dostosowanie obiektów na potrzeby uczniów posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego;
7) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
8) inne wydatki bezpośrednio związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

2. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
finansowane są z budżetu Miasta Maków Mazowiecki w ramach uchwalonego budżetu na dany rok w dziale 801 - 
Oświata i wychowanie, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150 i 80152.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom placówek oświatowych.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r.
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