
01-01-2016

NAZWA JEDNOSTKI

KARTA ZADANIA NR 801, 854 ROZDZIAŁ

FUNKCJA

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach

miernik wykonanie wynik wykonanie

7.141.507/277 25.781,61 zł

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

171/65,10 2,63 osoby

65,10/29 2,24 etaty

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

0 0 szt.

0 0,00 zł

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

277/5,21 53,17 osoby

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

31 31 osób

9.510/31 306,77 zł

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach

miernik wykonanie wynik wykonanie

10/13*100 76,92%

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba nauczycieli dla których zostało 
przyznane dofinansowanie w ramach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
(studia) miernik w szt.

informacja 

średnia kwota miernik w zł

Nazwa podzadania 

9 510,00

NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

PLAN NA DZIEŃ

Nazwa podzadania 

plan po zmianach zadania

0,00

informacja 

NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania

001-004-000

koszt nauczania i wychowania kształcenia 
specjalnego (tj. kwota całego zadania)/liczba 

uczniów (tj. liczba wszystkich uczniów 
uczestniczących w tym zadaniu miernik w zł

miernik obrazuje koszt wykształcenia 
1 ucznia objętego kształceniem 

specjalnym

NUMER ZADANIA

plan po zmianach podzadania

wykonanie podzadania na dzień 

001-004-004

NUMER  PODZADANIA

STYPENDIA

miernik obrazuje ile etatów 
nauczycielskich w poszczególnych 
jednostkach przypada na 1 oddział

6 950,00001-004-002

NUMER  PODZADANIA

plan po zmianach podzadania

miernik zakresu rzeczowego

liczba nauczycieli (etaty)/ilość oddziałów 
miernik w etatach

Nazwa podzadania 

opis zakresu rzeczowego

ilość przyznanych stypendiów w bieżącym 
roku szkolnym miernik w szt. informacja 

średnia kwota wypłaconego stypendium 
miernik w zł informacja 

liczba uczniów/liczba nauczycieli (etaty) 
miernik w osobach

323 980,00

ETATY POMOCNICZE

miernik zakresu rzeczowego

plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień NUMER  PODZADANIA

Nazwa podzadania 

opis zakresu rzeczowego

liczba uczniów/ilość etatów pomocniczych 
miernik w osobach

miernik obrazuje ile uczniów 
przypada na 1 etat pomocniczy w 

poszczególnych jednostkach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/194/2015
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 01 grudnia 2015 r. 

80102, 80111, 80134, 80146,  
85415, 85446

wykonanie podzadania na dzień 

opis zakresu rzeczowego

EDUKACJA
Nazwa zadania

Nazwa podzadania 

liczba absolwentów, którzy przystąpili do 
egzaminu/liczba absolwentów, którzy 

ukończyli szkołę zawodową lub technikum 
(x 100%) miernik w %

miernik obrazuje gotowość 
absolwentów do egzaminu

001-004-003

001-004-006

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

miernik zakresu rzeczowego

2 765 191,00

miernik obrazuje ile uczniów 
przypada na 1 etat nauczyciela w 

poszczególnych jednostkach

plan pierwotny zadania

plan pierwotny podzadania

1 DZIAŁ

7 141 507,00

plan pierwotny podzadania

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE, W TYM KLASY INTEGRACYJNE

miernik zakresu rzeczowego

wykonanie zadania na dzień 

0,00

wykonanie podzadania na dzień 

4 035 876,00001-004-001

opis zakresu rzeczowego



4/10*100 40%

106/43,60 2,43 osoby

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

numer zadania/ 
podzadania plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

7 141 507,00 001-004-000 113,91

277 001-004-001 65,10

171 001-004-002 x

65,10 001-004-003 5,21

29 001-004-004 x

0 001-004-006 43,60

0

31

306,77

5,21

10

13

4

57

43,60

34

16

49

razem etaty: 113,91 0,00 0,00

05-01-2016 r.

ilość przyznanych stypendiów w bieżącym 
roku szkolnym

średnia kwota wypłaconego stypendium

liczba nauczycieli dla których zostało 
przyznane dofinansowanie w ramach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
(studia)

średnia kwota 

ilość etatów pomocniczych - z godzinami 
ponadwymiarowymi

liczba absolwentów, którzy przystąpili do 
egzaminu

liczba absolwentów, którzy ukończyli szkołę 
zawodową 

liczba oddziałów w ZSZ i SPdP do zadania 
001-004-006

liczba uczniów SPdP (Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy) do zadania 001-
004-006

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin 
zawodowy/liczba absolwentów którzy 

przystąpili do egzaminu (x 100%) miernik w 
%

miernik obrazuje pozytywną 
zdawalność egzaminów zawodowych

Informacje uzupełniające:

koszt nauczania i wychowania kształcenia 
specjalnego (tj. kwota całego zadania)

liczba uczniów (tj. liczba wszystkich 
uczniów uczestniczących w tym zadaniu)

liczba uczniów do zadania 001-004-001

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej dzień-miesiąc-rok Podpis Kierownika/ Dyrektora Jednostki/ Naczelnika Wydziału/ 
Kierownika Biura

liczba uczniów Praktycznej Nauki Zawodu 
(pracownicy młodociani otrzymujący 
wynagrodzenie) w ZSZ

liczba absolwentów, którzy zdali egzamin 
zawodowy

liczba uczniów uczących się zawodu w ZSZ

ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych zadaniach podzadaniach

liczba etatów nauczycieli nauki zawodu - z 
godzinami ponadwymiarowymi

dane do zadania/ podzadania potrzebne do 
wyliczenia miernika plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

ilość oddziałów do zadania 001-004-001

liczba nauczycieli (etaty) - z godzinami 
ponadwymiarowymi

liczba uczniów uczących się zawodu/liczba 
etatów nauczycieli nauki zawodu miernik w 

osobach

miernik obrazuje ile uczniów 
przypada na 1 etat nauczyciela w 

poszczególnych jednostkach


