
Uchwała Nr 7/19/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 lutego 2015 r. 
 

 
w sprawie procedury ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza  
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Namysłowski 

wprowadzonej w celu zapewnienia przestrzegania art.90 ustawy o systemie oświaty. 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Namysłowskiego wprowadza procedurę 
ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Namysłowski w celu zapewnienia przestrzegania art. 90 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.), 
uchwalając co następuje: 
  

§ 1 
 

Koszt kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 
Namysłowskiego ustala się na podstawie zaplanowanych w budżecie jednostek oświatowych 
wydatków bieżących ponoszonych w poszczególnych typach i rodzajach szkół.  
 

§2 
 

Wyliczenia kosztów kształcenia dokonuje się według określonych poniżej zasad: 
1. Koszty wynagrodzeń nauczycieli oblicza się na podstawie zawartych w arkuszu 

organizacyjnym danych dotyczących zatwierdzonej do realizacji przez organ 
prowadzący ilości godzin zajęć lekcyjnych prowadzonych w poszczególnych szkołach 
oraz wskazanych nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne w danej szkole. 

2. Wysokość kosztów wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi ustala się 
wyliczając je na podstawie proporcji liczby godzin ujętych w zatwierdzonym arkuszu 
organizacyjnym, realizowanych w szkole, której ustalenie kosztów na jednego 
ucznia/słuchacza dotyczy, w stosunku do liczby godzin wszystkich zajęć 
wynikających z planu nauczania, zapisanych w arkuszu organizacyjnym danej 
jednostki oświatowej 

3. Wysokość wydatków statutowych (rzeczowych) przypadających na jednego 
ucznia/słuchacza ustala się w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny jednostki 
oświatowej, wyliczając na jego podstawie proporcję liczby godzin realizowanych w 
szkole, której ustalenie kosztów dotyczy w stosunku do liczby wszystkich godzin 
ujętych w arkuszu organizacyjnym danej jednostki oświatowej. 

 
§ 3 

 
Wstępnego ustalenia  wysokości kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza 
poszczególnej szkoły dokonuje się według ww. zasad na podstawie przyjętego planu 
wydatków w podjętej przez Radę Powiatu uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 
 
 
 



 
§ 4 

 
Ustalenie rzeczywistych kosztów ponoszonych na jednego ucznia/ słuchacza w szkołach, 
których koszty stanowią podstawę do ustalenia wysokości dotacji dla szkół 
niepublicznych dokonywane jest do dnia 15 grudnia. W wyliczeniu uwzględnia się 
wszystkie zmiany wysokości wydatków budżetowych, zmiany ilości uczniów oraz zmiany 
dokonane w arkuszu organizacyjnym jednostki oświatowej. 
 

§ 5 
 

Dla prawidłowego wyliczenia kosztów ponoszonych na jednego ucznia/słuchacza w 
poszczególnych szkołach, jednostki oświatowe, których to wyliczenie dotyczy 
zobowiązuje się do prowadzenia w ciągu całego roku odrębnej ewidencji, umożliwiającej 
ustalenie wydatków bieżących dla każdego typu szkoły, której koszty funkcjonowania 
stanowią podstawę do wyliczenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 7 
 

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 
www.bip.namyslow.pl. 
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