Zarządzenie nr 5/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki rachunkowości
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
1870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 760),
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 1053 z późn. zm.)
§ 1.
1. Zatwierdzam zasady prowadzenia rachunkowości w Biurze Finansów
Oświaty i jednostkach oświaty będących w obsłudze Biura Finansów Oświaty i
zobowiązuję wszystkich pracowników do ich stosowania.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 obejmują również:
• Zakładowy Plan Kont – Załącznik 1,
• Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych –
Załącznik 2,
• Zasady ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w
zakresie wydatków strukturalnych
• Instrukcję tworzenia o obiegu dokumentacji dotyczącej wyodrębniania
wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przez
przedszkola, szkoły i Biuro Finansów Oświaty
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam, Dyrektorom obsługiwanych jednostek
Głównemu Księgowemu oraz Kierownikom Sekcji.
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2017 r.
(-) Aleksandra Łebek – Jurgielewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

