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Wykonanie           
na dzień 

31.12.20…

%             
(7 : 6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

801 Oświata i wychowanie -  zł                  -  zł                   -  zł                     

80101 Szkoły podstawowe -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

4701 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych -  zł                  -  zł                   -  zł                      

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

80110 Gimnazja -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

80120 Licea ogólnokształcące -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

4701 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli -  zł                  -  zł                   -  zł                      

4410 Podróże służbowe krajowe

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

-  zł                  -  zł                   -  zł                      
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych -  zł                  -  zł                   -  zł                      

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80152 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach 
szkół, liceach ogólnokształcących, 
technikach, branżowych szkołach I 
stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych

-  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych
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4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych -  zł                  -  zł                   -  zł                      

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

80195 Pozostała działalność -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
-  zł                  -  zł                   -  zł                     

85401 Świetlice szkolne -  zł                  -  zł                   -  zł                      
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym -  zł                  -  zł                   -  zł                     

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

85416 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym -  zł                  -  zł                   -  zł                      

3240 Stypendia dla uczniów

OGÓŁEM -  zł                  -  zł                   -  zł                     

(podpis Głównego Księgowego) (podpis Dyrektora)

………………………………………………………….. …………………………………………….
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