F

inanse
jednostek oświatowych

październik 201512
ISSN 2299-9698

i wychowawczych

Praktyczne rozwiązania dla służb finansowo-księgowych

TEMAT MIESIĄCA

w numerze m.in.:
AKTUALNOŚCI

Biblioteki pedagogiczne pomogą
bibliotekom szkolnym
Zasiłek macierzyński także
dla samotnego pracownika-ojca

1
2

RACHUNKOWOŚĆ,
SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA
TEMAT MIESIĄCA: Jak rozliczyć
na koniec roku dochody pozostające
na wydzielonym rachunku

1

Jakie koszty jednostka oświatowa
może ująć na kontach zespołu 4

6

Zwiększenie i zmniejszenie funduszu
jednostki należy ująć na koncie 800

8

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli tylko
na podstawie Karty Nauczyciela

9

Wynik finansowy jednostki musi być
zgodny z zasadą memoriału
12
Jak ująć w księgach wydatek
na zestaw nagłaśniający dla szkoły

13

Jak zaksięgować dofinansowanie
do studiów nauczyciela

13

KADRY I PŁACE
Jaką podstawę prawną podać
w świadectwie pracy dla nauczyciela
przechodzącego na emeryturę
14
Zwolnienie lekarskie wykraczające
poza okres trwania umowy

14

Kodeksowe ograniczenia liczby umów
na czas określony
14
Jak obliczyć wysokość nagrody
jubileuszowej

15

GOSPODARKA FINANSOWA

Jak rozliczyć na koniec roku dochody
pozostające na wydzielonym rachunku
Jednostki oświatowe zostały uprawnione do wydatkowania środków publicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku na finansowanie działalności
jednostki oświatowej, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.
Ewidencja wydatków oświatowych jednostek budżetowych prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej, w pełnej jej szczegółowości obejmującej: dział, rozdział i paragraf.
Powinna być tak zorganizowana, aby umożliwiała:
• ustalenie wielkości zaangażowanych środków budżetowych,
• ustalenie wysokości poniesionych (w danym okresie) wydatków budżetowych,
• stwierdzenie zgodności poniesionych wydatków budżetowych z planem finansowym
oświatowej jednostki budżetowej.
Do ujmowania dokonanych przez jednostkę wydatków budżetowych służy konto 130
„Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatków). Konto to służy do ewidencji stanu
środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków (oraz
dochodów) budżetowych objętych planem finansowym oświatowej jednostki budżetowej.
Wydatkowane środki publiczne na realizację zadań jednostki budżetowej ujmowane są
na stronie Ma konta 130.
ciąg dalszy na stronie 3

W przyszłym roku biblioteki pedagogiczne
pomogą bibliotekom szkolnym
Nowym zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie m.in. organizowanie
i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnej. Zmienione przepisy mają wejść w życie
1 stycznia 2016 r.
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych bibliotek pedagogicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2016 r. do
zadań bibliotek pedagogicznych będzie należało:
• organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, placówek i bibliotek szkolnych
odpowiednio do specyfiki pracy,
• wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
ciąg dalszy na stronie 2

NOWE E-BOOKI DLA PRENUMERATORÓW
Co miesiąc na portalu SerwisRB znajdziesz e-booki przygotowane

Z jakiego źródła finansować dodatkowe
zajęcia z języka polskiego
dla obcokrajowców
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tylko dla stałych klientów miesięcznika. Kolejna propozycja z serii to:

Jak wyliczyć dotację na większą
liczbę uczniów od kolejnego miesiąca 16

Dla prenumeratorów dostęp do portalu jest bezpłatny

„O czym należy pamiętać zamykając księgi”
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Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym
ciąg dalszy ze strony 1

Tak jak dotychczas, zadania te będą realizowane z uwzględnieniem:
• kierunków polityki oświatowej państwa,
• zmian wprowadzanych w systemie
oświaty,
• wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane
w procesie ewaluacji zewnętrznej,
• realizacji podstaw programowych,
• wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,

• wyników egzaminów i sprawdzianów,
• innych potrzeb wskazanych przez szkoły
i placówki.

Projektowane rozporządzenie wprowadza
zmiany w rozporządzeniu ministra edukacji
narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września
1991 r. o systemie oświaty.

ETAP LEGISLACYJNY:
Projekt rozporządzenia ministra edukacji
narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja
skierowana do konsultacji społecznych
i uzgodnień międzyresortowych).

Monika Fidler
specjalista
ds. prawa oświatowego

Zasiłek macierzyński także dla samotnego pracownika-ojca
Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa dają prawo do urlopu i zasiłku
macierzyńskiego pracownikowi-ojcu, w sytuacji gdy matka dziecka umrze,
porzuci dziecko lub nie będzie w stanie sprawować nad nim opieki.
Pracownik-ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez
pracownicę, która:
• zmarła lub
• porzuciła dziecko lub
• legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a stan
jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem – po wykorzystaniu przez pracownicę 8 tygodni tego
urlopu po porodzie
(art. 180 §7 i §8 Kodeksu pracy).

Gdy matka dziecka nie była
ubezpieczona
Prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego
i urlopu rodzicielskiego lub z niewykorzystanej
ich części pracownik-ojciec będzie miał także
w przypadku, gdy choć matka dziecka nie
była ubezpieczona i:
• umrze lub
• porzuci dziecko lub
• posiada orzeczenie o niezdolności do
samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia

uniemożliwia jej sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem.
Pracownik-ojciec ma prawo do urlopów
z tytułu rodzicielstwa na warunkach i w okresie, w którym z tych urlopów mogłaby korzystać matka dziecka będąca pracownicą
(art. 1821b Kodeksu pracy).

Urlop macierzyński
z dnia na dzień
Urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu
udziela się na jego pisemny wniosek, w którym określa się termin rozpoczęcia urlopu
oraz okres, w którym pracownik zamierza
korzystać z urlopu lub jego części. Wniosek można złożyć nie później niż na 1 dzień
przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub
jego części, a pracodawca jest obowiązany
go uwzględnić.

Prawo do zasiłku
macierzyńskiego
Odpowiednie zmiany wprowadzono także do
ustawy zasiłkowej, z której nowego brzmienia wynika, że w razie śmierci ubezpieczonej

matki lub porzucenia przez nią dziecka
zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny
przez okres odpowiadający okresowi, który
pozostał od dnia zgonu matki albo porzucenia przez nią dziecka do końca okresu
odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, jeżeli
przerwą zatrudnienie lub inną działalność
zarobkową w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – art. 180
§ 7 i § 8, art. 1821a.
Ustawa z 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159
ze zm.) – art. 29.

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista
ds. prawa oświatowego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem
Prenumeratorzy „Finansów jednostek oświatowych i wychowawczych”
mogą korzystać ze wszystkich jego zasobów bezpłatnie

Drodzy Czytelnicy,
Szkoły i placówki
oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku
bankowym dochody, ze źródeł określonych przez organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że wydatki
z wydzielonego rachunku dochodów
mogą być dokonywane tylko do wysokości kwot zgromadzonych dochodów,
w ramach planu finansowego. Dodatkowo środki finansowe pozostające
na rachunku, na dzień 31 grudnia
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roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.
Lidia Pogodzińska
redaktor prowadząca

