
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe publiczne 95 077 940

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  80101 - Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe publiczne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
 - ilość szkół 62 51 51/47
 - liczba uczniów                       24 951 24 146 23 458 97,2
 - łączne zatrudnienie (etaty) 2 722 2 551 2 534 99,3
      w  tym:
   pracow. pedagogiczni        1 867 1 795 1 798 100,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 80 245 110
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 61 870 980

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 59 950 480
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   599 500
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        1 321 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 835 380
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13 538 750
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 14 832 830
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 270 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 37 290
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 960 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie
  - inne

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 106 440
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 
  - zakup sprzęt, itp. 

Zakup energii 8 570 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 190 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 60 000
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 1 035 300
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 40 000
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 563 800
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 2 450 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80101 - Szkoły podstawowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 2 450 000
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 - 10
  - ilość uczniów - 940

  - planowana dotacja  na  jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
    w której jest realizowany  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w  wysokości  100 % kwoty
    przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
    ogólnej

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:



 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym
   szkołom, przedszkolom i placówkom.

Szkoły podstawowe specjalne 8 136 200

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80102 - szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - ilość szkół podst. specjalnych 12 12 11 91,7
  - liczba uczniów 718 679 548 76,3
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 187,00 193,00 189,00 101,1
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 130,00 144,00 138,00 106,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 7 318 800
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 5 637 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 727 000
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   47 300
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        862 700
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442 600
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 239 200
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 817 400
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 500

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 150 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie
  - inne

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 22 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 
  - zakup sprzętu, itp. 

Zakup energii 180 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 20 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 5 800
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 92 000
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 3 800
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 5 700
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 330 600

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla przedszkoli publicznych 25 311 800

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80104 - Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych
 - zakłady  budżetowe 25 311 800

w tym: przedszkola środowiskowe

Przedszkola publiczne: 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
 - ilość przedszkoli 66/60 60 60/56
 - ilość dzieci                                        6600 6600 6500 98,5 
   w tym: dzieci z poza Szczecina 181 193 210 108,8 
 - łączne zatrudnienie ( etaty)                               1268 1260 1184 94,0 
    w tym: pracow. pedagogiczni 549 550 536 97,5 

Kalkulacja przychodów i wydatków przedszkoli publicznych na 2004 r.

      1. Stan środków obrotowych na początek  roku                                            -3 601 510
      2. Wpływy z usług - odpłatność rodziców                                  14 353 000
          - śr. 6.000 dzieci x 250 zł  x 10,5 m-ca  minus 12,5 % absencji 
          - śr. 500 dzieci x 125 zł  x 10,5 m-ca   minus 12,5 % absencji



      3. Wpływy z usług - odpłatność                                                                            
          personelu za wyżywienie 85 000
         ( śr. 165 os. x 22 dni x 10,5 m-ca x 2,22 zł )
      4. Różne dochody -                                                                                 364 000
           w tym: wynajem pomieszczeń, odsetki 240 000
      5. WYDATKI OGÓŁEM                                                                                        41 231 000
      6. Stan środków obrotowych na koniec roku                                                     -3 889 710

Dotacja z budżetu Miasta ogółem 26 140 800
 z tego:

 - dotacja na działalność bieżącą 25 311 800
 - dotacja na dokształcanie nauczycieli 120 000
 - dotacja na utrzymanie dzieci z gmin ościennych 709 000

Przedszkola publiczne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
Dotacja na jedno miejsce w skali roku 4 283 zł 4 277 zł 4 022 zł 94,0 
Dotacja na jeden osobodzień                                                  16,22 zł 16,20 zł 15,23 zł 94,0 

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 2 390 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80104 - Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2 390 000
oświaty
  - ilość przedszkoli niepublicznych  2003/2004        10
  - średnioroczna ilość dzieci                                                 710
     w tym ilość dzieci niepełnosprawnych 25
  - dotacja  na  jedno dziecko  w  wysokości  75 %  kosztów  utrzymania
    jednego  dziecka  w  przedszkolu  publicznym  
  - dotacja  na  jedno dziecko  niepełnosprawne wysokości  nie niższej niż kwota przewidziana
     na jedno dziecko niepełnosprawne przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
     oświatowej subwencji ogólnej 
 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych 2 960 010

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80104 - przedszkola

Oddziały w szkołach podstawowych 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
  - ilość oddziałów 105 93 89 95,7
  - liczba uczniów 2112 2083 2003 96,2
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 100,0 101,0 92,0 91,1
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 99,7 101,0 92,0 91,1

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 780 670
z tego:



1) Wynagrodzenia osobowe 2 126 000
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 085 150
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osob.)   20 850
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        20 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 476 670
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 179 340
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia 28 000

  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie
  - inne

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 8 800
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup usług zdrowotnych 1 100
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141 440
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Przedszkole Specjalne 900 890

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80105 - Przedszkola specjalne

Przedszkole  specjalne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
 - liczba przedszkoli                                  1 1 1 100,0 
 - liczba miejsc                                  37 37 37 100,0 
 - łączne zatrudnienie (etaty)                     24,0 22,8 23 100,9 
    w  tym:
   pracownicy pedagogiczni            13,0 11,8 13 110,2 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 779 430
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 598 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 584 200
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   5 800
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 8 000
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 132 430
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 121 460
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 500

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 9 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie
  - zakup odzieży  ochronnej
  - inne

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 2 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 
  - zakup sprzętu, itp. 

Zakup energii 53 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 10 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 660
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 10 100
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 200
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Gimnazja publiczne 49 949 040
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80110 -Gimnazja
Gimnazja publiczne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
 - ilość szkół 43 43 43 100,0 
 - liczba uczniów                       14 309 13 669 13 369 97,8 
 - łączne zatrudnienie (etaty) 1 315 1 446 1 419 98,1 
      w  tym:
   pracow. pedagogiczni        1 081 1 106 1 091 98,6 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 43 990 500
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 33 920 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 169 200
   i pracowników obsługi szkół



 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   330 800
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        420 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 645 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7 425 500
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 5 958 540
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 160 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 21 810
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 368 000
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 122 900
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 2 670 750
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 80 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 31 800
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 465 830
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 22 450
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 015 000
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 2 359 900

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80110 -Gimnazja

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 1 495 000
oświaty
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 11
  - ilość uczniów 590

  - planowana dotacja  na  jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
    w której jest realizowany  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w  wysokości  100 % kwoty
    przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
    ogólnej,

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 864 900
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 1
  - ilość uczniów 245
 -  planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej  w wysokości 100 % kosztów 
    utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto 

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Gimnazja specjalne 5 702 790

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80111 - Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %.
  - ilość szkół 10 11 11 100,0



  - liczba uczniów 549 426 497 116,7
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 110,8 118,0 130,0 110,2
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 95,98 89,0 102,0 114,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 5 159 800
z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe 3 940 000
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 850 000
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   38 500
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        51 500
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 314 800
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 905 000
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 542 990
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 55 300
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 16 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 200 000

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 
Zakup usług remontowych 14 280

 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń
Zakup usług zdrowotnych 2 020

 - badania profilaktyczne dla pracowników
Zakup usług pozostałych 30 000

 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 1 200
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 222 190
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Licea ogólnokształcące publiczne 38 009 830

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  80120 - Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
 - ilość szkół 23 24 25 104,2
 - liczba uczniów 10 139 10 048 9 330 92,9
 - łączne zatrudnienie (etaty) 938 947 953 100,6
   w  tym:
   pracownicy pedagogiczni  741 749 731 97,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 33 326 900
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 25 716 395

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 768 645
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   247 750
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        700 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989 605
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5 620 900
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),



 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 4 682 930
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 60 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 40 030
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 360 500
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 129 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 
  - zakup sprzętu, itp. 

Zakup energii 1 900 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 138 100
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 19 760
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 484 140
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 21 400
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 530 000
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 3 807 800

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80120 - Licea ogólnokształcące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 3 230 000
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 23
    w tym: szkoły dla dorosłych 14
  - ilość uczniów 2543
     w tym:  uczniowie szkół wieczorowych 2131
  - planowana dotacja  na  jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
    w której jest realizowany  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w  wysokości  100 % kwoty
    przewidzianej  na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
    ogólnej,
  - planowana dotacja  na jednego ucznia  szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
    w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej
    niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
    typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 577 800
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 1
  - ilość uczniów 150
 -  planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej  w wysokości 100 % kosztów 
    utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto 

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
  - ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67/96 ze zm. ),
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Licea ogólnokształcące specjalne 645 880

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

Licea ogólnokształcące specjalne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - ilość szkół 1 1 2 200,0
  - liczba uczniów 21 38 31 81,6
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 6,4 5,39 15,55 288,5
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 6,4 5,39 15,05 279,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 602 880
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 477 800

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 473 070
   i pracowników obsługi szkół



 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   4 730

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 101 280
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 43 000
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia 7 000

  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 2 500
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 4 300
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług zdrowotnych 500
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 700
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Licea profilowane 4 128 490

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80123 - Licea profilowane

Licea profilowane 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
  - ilość szkół 15 15 100,0
  - liczba uczniów 817,0 1 511,0 184,9
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 85,0 132,0 155,3
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 85,0 129,0 151,8

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 914 970
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 3 050 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 970 300
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   29 700
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        50 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 970
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 659 000
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 213 520
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 2 200
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 9 000
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 3 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 9 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 2 200
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 200
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 200
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 450
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 186 070
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Szkoły zawodowe publiczne 30 867 740

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80130 - Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - liczba uczniów 9 659 8 287 7 259 87,6
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 976 867 829 95,6
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 700 581 573 98,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 26 003 000
z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe 19 956 800
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 19 280 000
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   182 800
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        494 000



   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 660 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 386 200
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 4 864 740
z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 60 000
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 98 000
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 250 300
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 120 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 2 718 440
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 78 650
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 24 350
 - badania profilaktyczne dla pracowników

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Zakup usług pozostałych 320 000
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 13 400
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 9 600
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 172 000

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie 40 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80130 - Szkoły zawodowe

Świadczenia dla pracodawców, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe 40 000

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 4 877 100

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  80130 - Szkoły zawodowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 470 700
  - ilość szkół niepublicznych 2003/2004 33
    w tym szkoły policealne 21
  - ilość uczniów 4 658
    w tym: uczniowie szkół wieczorowych 4 376

         w tym policealnych 2 953
  - planowana dotacja  na  jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
    w której jest realizowany  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w  wysokości  100 % kwoty
    przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
    ogólnej,
  - planowana dotacja  na jednego ucznia  szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
    w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej
    niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
    typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 406 400

  - ilość szkół publicznych 2003/2004 1
  - ilość uczniów 143



 -  planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej  w wysokości 100 % kosztów 
    utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto 

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
  - ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67/96 ze zm. ),
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Szkoły artystyczne 3 882 480

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  80132 - Szkoły artystyczne

  Ilość  szkół   -  3
  z tego:
  -  Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w ZSP Nr 2 
  -  Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
  -  Państwowe Ognisko Baletowe 

Szkoły artystyczne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - liczba uczniów - szkoły muzyczne 662 644 673 104,5
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 116,5 118,5 111,0 93,7
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 97,0 99,0 92,0 92,9

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 444 000
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 2 641 675

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 577 075
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   25 800
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        38 800
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 995
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 594 330
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),
 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 438 480
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 280

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 47 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 18 100
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 107 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 23 700
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 4 400
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 69 300
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 4 500
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163 200
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Szkoły zawodowe specjalne 4 275 700
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
    - ilość szkół  6 7 7 100,0
    - liczba uczniów 507 526 605 115,0
    - łączne zatrudnienie ( etaty ) 100,5 109,0 116,0 106,4



      w  tym:
      pracownicy pedagogiczni  74,7 81,0 88,0 108,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 669 280
z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe 2 810 000
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 742 580
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   27 420
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        40 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 980
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 628 300
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 606 420
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 880

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 105 700
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 16 300
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Zakup energii 230 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 40 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 1 500
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 32 040
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 178 000
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 350 640

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
                                 oraz ośrodki dokształcania zawodowego

2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - ilość placówek 1 1 1 100,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 98,0 78,0 65,0 83,4
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 48,9 26,9 23,0 85,5

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 026 170
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 1 546 300

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 495 000
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   15 000
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 36 300
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 100
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 350 770
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%



  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 324 470
z tego:
Wpłaty na PFRON 1 000

 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakup energii 220 000

 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 
Zakup usług remontowych 10 000

 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń
Zakup usług pozostałych 8 000

 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 6 000
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78 470

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 642 390

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



Rozdział  80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 10,0 24,0 24,0 100,0
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 10,0 24,0 24,0 100,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 846 290
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 645 400

 - wynagrodzenia doradców metodycznych 

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 780
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 148 110
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 796 100
z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 43 050
  - zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych

Zakup usług pozostałych 575 000
 - świadczenia w zakresie dokształcania nauczycieli

Podróże służbowe krajowe 20 000
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 050
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Dotacja dla przedszkoli publicznych z przeznaczeniem 
na świadczenia w zakresie dokształcania nauczycieli 120 000

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Remonty bieżące szkół i placówek 1 760 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

 Remonty obiektów szkół i placówek oświatowych 1 760 000
 - Szkoły podstawowe 610 000
 - Gimnazja 200 000
 - Szkoły podstawowe specjalne 50 000
 - Licea ogólnokształcące 500 000
 - Szkoły zawodowe 350 000
 - Szkoły zawodowe specjalne 50 000

  Sezonowość:
 - od kwietnia w wysokości 1/9 planu rocznego.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 1 414 200

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80195 - Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  - byłych pracowników szkół. 1 414 200

 - Gmina 714 600
 - Powiat 699 600

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

  Sezonowość:
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Działalność pozalekcyjna 215 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80195 - Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem na jubileusze szkół i placówek oświatowych, obchody Dnia Edukacji
 i Dnia Dziecka, nagrody konkursowe. 215 000

 Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina 100 000



Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80195 - Pozostała działalność

Realizacja zadań z zakresu polityki edukacyjnej Miasta Szczecina 100 000
w tym kontynuacja:
 - Programu dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych.
 - Programu podnoszenia jakości edukacji:
    - wczesne dostrzeganie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży oraz praca z uczniem zdolnym,
    - wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.

 Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

  Podstawy prawne:
 - Uchwała Rady Miasta w sprawie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina w latach 2001 - 2015 

Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO 4 900 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80195 - Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem na restrukturyzację oświaty, w tym 4 900 000
 - program "Dobrowolnych odejść dla nauczycieli"
 - praca z uczniem najsłabszym
 - rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych drogą internetową
 - wdrożenie programu adaptacyjnego

 Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

Programy międzynarodowe 125 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80130 - Szkoły zawodowe

1. Program międzynarodowy "Leonardo da Vinci" 100 000
2. Program międzynarodowy "Sokrates" 25 000

 Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

709 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  80104 - Przedszkola

709 000

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu 

 Podstawy  prawne:
 - porozumienie ( umowa ) z gminami: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Police

Dotacja dla przedszkoli publicznych   z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do 
przedszkoli publicznych Miasta Szczecina z gmin ościennych .

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla przedszkoli 
publicznych



OGÓŁEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 298 989 820


