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DZIAŁ 5. NAUCZYCIELE (WYCHOWAWCY) UPRAWNIENI DO OTR ZYMYWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ DODATKI FUNKCYJN E W ZŁOTYCH.

1.

2.1.

DZIAŁ 6. NAUCZYCIELE (WYCHOWAWCY)  UPRAWNIENI DO OT RZYMYWANIA DODATKÓW SOCJALNYCH ORAZ DODATKI SOCJALN E W ZŁOTYCH. 

0

 a) NaleŜy podać przeciętną liczbę osób uprawnionych do dodatków funkcyjnych z tytułu powierzonych stanowisk lub sprawowanych funkcji dodając do siebie liczby osób w 
poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego od 1.01.....r. do 31.12....r. i następnie uzyskany wynik podzielić przez  liczbę miesięcy okresu sprawozdawczego tj. przez 12. 
Otrzymany wynik naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opiekun staŜu

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

 Dodatek wiejski

Wyszczególnienie Liczba osób a) Łącznie wypłacone i prognozowane wypłaty dodatków brutto w 
złotych w okresie sprawozdawczym od 1.01. do 31.12.

2.

0

Przeciętna liczba zatrudnionych a)

w tym: przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu sierpniu

Wynagrodzenia osobowe 

(imię, nazwisko i telefon osoby, która 
sporządziła sprawozdanie)

(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu 
sprawozdawcy)

(miejscowość, data)

1. Sprawozdanie sporządzają: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne , w tym specjalne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, 
dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, integracyjne, rolnicze, leśne, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze w tym szkolne 
schroniska młodzieŜowe, placówki artystyczne-ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, bursy, domy 
wczasów dziecięcych, internaty, placówki opiekuńczo - wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, 
zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników słuŜb społecznych - prowadzone przez organy administracji rządowej oraz 
jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wymienione w ust. 1 przedszkola, szkoły (zakłady, placówki) sporządzają sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyłają do organu prowadzącego szkołę 
(zakład, placówkę) w terminie do 12 września.

3. Organy prowadzące przedszkola, szkoły (zakłady, placówki) przeprowadzają analizę poprawności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach, wprowadzają je zgodnie z 
otrzymanym programem na nośniki magnetyczne, następnie przesyłają je:                                                                                                                                                                                
1) w odniesieniu do przedszkoli, szkół (zakładów, placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - do właściwego kuratorium oświaty, w terminie do 22 września,                                                                                                                                                                                                                                                            
2) w odniesieniu do przedszkoli, szkół (zakładów, placówek) prowadzonych przez organy administracji rządowej do - Ministerstwa Edukacji Narodowej - Departamentu Strategii, w  
terminie do 30 września.

4. Kuratoria oświaty, na podstawie przekazanych danych i zgodnie z otrzymanym programem, sporządzają sprawozdania zbiorcze dla kaŜdego typu przedszkoli, szkół (zakładów, 
placówek) wymienionych w części adresowej formularza, następnie przesyłają je do Ministerstwa Edukacji Narodowej - Departamentu Strategii w terminie do 30 września.

Łącznie wypłacone i prognozowane wypłaty dodatków brutto w 
złotych w okresie sprawozdawczym od 1.01. do 31.12.

Wyszczególnienie

Wicedyrektor

Kierownik (lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w 
statucie szkoły)

0

Liczba osób a)

Dyrektor

Wychowawca klasy

Zastępca kierownika

OBJAŚNIENIA I TRYB OBIEGU SPRAWOZDANIA

 a) NaleŜy podać przeciętną liczbę zatrudnionych przeliczając niepełnozatrudnionych na pełne etaty, z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku, przy czym:
1) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym od 1.01.....r. do 31.12....r. naleŜy obliczyć dodając do siebie wyliczone zgodnie z pkt 2 przeciętne liczby zatrudnionych 
w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego i uzyskany wynik dzieląc przez  liczbę miesięcy okresu sprawozdawczego tj. przez 12;
2) przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu naleŜy obliczyć dodając do siebie połowę stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stan zatrudnienia w 15 dniu 
miesiąca i uzyskany wynik dzieląc przez 2.

DZIAŁ 7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA  PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OD 1.01 .DO 31.12...r.

Dodatek mieszkaniowy

Wyszczególnienie

Łącznie wypłacone oraz 
prognozowane do wypłaty 
wynagrodzenia brutto (po 
zaokrągleniu do pełnego 

złotego w okresie 
sprawozdawczym)

Ogółem (wiersz 3 = wiersz 4 + wiersz 5)

 a) NaleŜy podać przeciętną liczbę osób uprawnionych do dodatków socjalnych dodając do siebie liczby osób w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego od 1.01.....r. do 
31.12....r.i następnie uzyskany wynik podzielić przez  liczbę miesięcy okresu sprawozdawczego tj. przez 12. Otrzymany wynik naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 


