
 

Załącznik nr 3 do Modelu Dostępnej Szkoły 

 

 

POROZUMIENIE (wzór) 

 
dotyczące przekazywania środków z organu prowadzącego do szkoły z tytułu 

orzeczeń oraz  na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

zawarte w dniu (data): 

 

pomiędzy: 

Organem prowadzącym (gmina/miasto/ osoba/ organizacja/ związek wyznaniowy, 

adres, nip) reprezentowanym przez .... (nazwisko i imię, funkcja), zwanego dalej 

organem prowadzącym, 

a 

Dyrektorem szkoły (nazwa szkoły, adres, nip) reprezentowanym przez ...(nazwisko 

i imię), 

w dniu (data), zwanego dalej dyrektorem szkoły, 

 

zwanych łącznie Stronami. 

 

Działając na podstawie: 

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.) – art. 68 ust. 1 pkt 5, art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 

2, art. 84 ust. 2 pkt 3. 

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – art. 11 ust. 3, art. 239-240, art. 248-249. 

● Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1440) – art. 10-11. 

● Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego 

z pózn. zmianami (Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966), art. 28 ust. 6 



 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w danym roku kalendarzowym (należy wskazać obowiązujące w momencie 

podpisywania porozumienia) 

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) – § 5 ust. 1, § 

6 ust. 2, § 7 pkt 3, § 8 ust. 5. 

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 

ze zm.) – załącznik nr 2. 

 

Strony ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego informację zbiorczą, 

stanowiącą załącznik nr 1, która zawiera liczbę: 

a. uczniów i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych,  z uwzględnieniem przyczyn i czasu na jaki zostały wydane, 

b. uczniów i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego bez orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego i czasu na jaki zostały wydane,  

c. liczbę uczniów, korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, 

ze wskazaniem czasu ich obowiązywania.  

2. Organ prowadzący w terminie 14 dni przygotowuje i przekazuje pisemną 

informację dot.: 

a. kwoty z tytułu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem 

finansowego standardu A podziału subwencji, tj. rocznej kwoty na jednego 

ucznia, wskaźnika korygującego, kwoty bazowej, wartości wagi subwencyjnej 

oraz kwoty uzupełniające część oświatową subwencji ogólnej, 

b. kwoty na realizację specjalnej organizacji nauki uczniów z tytułu orzeczeń 

oraz na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wzór informacji 

stanowi załącznik nr 2. 



 

3. Organ prowadzący na podstawie pisemnej informacji przekazuje dyrektorowi 

szkoły środki finansowe. 

4. Środki finansowe są przekazywane każdorazowo po przedłożeniu informacji 

zbiorczej przez dyrektora szkoły. 

5. Organ prowadzący przekazuje środki finansowe na konto szkoły (nazwa) 

w terminie 7 dni od przekazania informacji o ich wysokości. 

 

§ 2 

1. Dyrektor szkoły przygotowuje projekt planu finansowego szkoły na dany rok 

kalendarzowy, na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. Zaopiniowany projekt planu finansowego przez radę szkoły (w przypadku, gdy 

została powołana), radę pedagogiczną, radę rodziców, przedkłada organowi 

prowadzącemu. 

3. Organ prowadzący projekt planu finansowego poddaje analizie, sprawdza jego 

zgodność 

z projektem uchwały budżetowej, a następnie zatwierdza. 

4. W przypadku, gdy dyrektor szkoły zgłasza wykaz uczniów w trakcie roku 

kalendarzowego, wskazuje konieczność zmian lub przesunięć wydatkowania 

środków organowi prowadzącemu w sposób ustalony wewnętrznie 

(zarządzeniem, decyzją). 

 

§ 3 

Przekazana środki finansowe podlegają rozliczeniu na zasadach i trybie określonym 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 

ze zm.). 

 

 

§ 4 

Całkowite rozliczenie środków finansowych nastąpi do dnia 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego. 

 

§ 5 



 

Środki niewykorzystane na cele określone w § 1 podlegają zwrotowi do budżetu 

organu prowadzącego. 

 

§ 6 

Dyrektor szkoły zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

środków finansowych przekazanych na realizację zadania w zakresie edukacji 

określonego 

w § 1. 

 

§ 7 

Organ prowadzący zobowiązuje się do udzielenia dyrektorowi szkoły wszelkiej 

pomocy, 

w zakresie w jakim udział organu prowadzącego w postępowaniu o uzyskanie 

subwencji oświatowej przez dyrektora szkoły, jest wymagany przez przepisy 

odrębne.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia 

rozpatrywać będzie sąd powszechny.  

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie 

właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 8 ust. 17 i 18 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 

poz.1148), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz ustawy o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na ich 

podstawie. 



 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

po dwa otrzymuje każda ze Stron. 

  



 

Załącznik nr 1a. Informacja zbiorcza 
 

Tabela 1. Liczba uczniów i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

L.p. Przyczyna wydania 

orzeczenia  

Liczba uczniów Czas obowiązywania 

orzeczenia  

1. np. autyzm 1 31.08.2024 r. 

2. niepełnosprawność int 

w stopniu głębokim 

(orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych) 

1  

 

Tabela 2. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

L.p. Liczba 

uczniów 

Czas obowiązywania orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego - bez kształcenia specjalnego 

1. 1 31.08.2024 r. 

 

 

Tabela 3. Liczba uczniów korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka 

polskiego 

L.p. Liczba 

uczniów 

Czas organizacji zajęć 

1. 1 31.08.2023 r. 

 

2.  10 31.08.2021 r. 

 

  



 

Załącznik nr 1b. Informacja dot. środków finansowych 

otrzymywanych przez organ prowadzący (nazwa), które będą 

przekazane do szkoły (nazwa) z uwzględnieniem liczby uczniów 

i wag subwencyjnych. 

Liczba uczniów  

Liczba uczniów poza szkołą 

(waga 0,60) 

 

Finansowy standard 

A podziału subwencji 

oświatowej (roczna kwota 

na jednego ucznia) 

 

Wskaźnik korygujący  

Kwota bazowa  

 

Wagi subwencyjne: Wartość wagi Liczba 

uczniów 

Wartość w zł 

P 1 

P 2 

P 3 

P 4 

P 5 

P 6 

P 7 

P 8 

P 24 

P 25 

P 26 

P 27 

   



 

Wagi subwencyjne: Wartość wagi Liczba 

uczniów 

Wartość w zł 

P 28 

P 29 

P 37 

P 38 

P 39 

P 40 

P 47 

P 49 

P 56 

P 59 

P 60 

P 61 

P 62 

P 63 

 

Kwota uzupełniająca część 

oświatową subwencji 

ogólnej 

 

 

Środki finansowe ogółem:  (wartość w zł) 


	POROZUMIENIE (wzór)
	Załącznik nr 1a. Informacja zbiorcza
	Załącznik nr 1b. Informacja dot. środków finansowych otrzymywanych przez organ prowadzący (nazwa), które będą przekazane do szkoły (nazwa) z uwzględnieniem liczby uczniów i wag subwencyjnych.


