
 

AKO to aplikacja do naliczania i podziału subwencji oświatowej w JST 
pomiędzy poszczególne szkoły oraz optymalizacji kosztów oświatowych 

wersja 10.07 

 Oferta kierowana jest do: 
 jednostek samorządu terytorialnego: skarbnik, Wydziały Finansów i Oświaty 
 oraz Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół i dyrektorów szkół. 
 

  Aplikacja powstała w oparciu o obowiązujące akty prawne: rozporządzenia w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST (działa za lata od 2005 do 2013) oraz ustawę o 
systemie oświaty (w zakresie dotowania szkolnictwa niepublicznego) oraz opracowania Analiza kosztów 
oświatowych – Część I i II. 

 
 

 I. Główne zadania aplikacji AKO to: 
 

 1.  Na podstawie wprowadzonych do AKO danych dla poszczególnych szkól i placówek 
oświatowych (liczby etatów nauczycielskich oraz liczby uczniów dla poszczególnych 
wag wymienionych w rozporządzeniu), AKO wyznacza wartość subwencji oświatowej 
należnej JST oraz samoczynnie dokonuje jej podziału pomiędzy poszczególne 
szkoły/placówki publiczne i niepubliczne. 

 

 

 

 2. W zakresie części subwencji oświatowej na szkoły publiczne: 
a) dokonuje podziału subwencji ze względu na wydatki, tj.: 

 - na wydatki płacowe dla nauczycieli, 
 - wydatki rzeczowe oraz płacowe dla pracowników administracji i obsługi, 

b) wyznacza stan równowagi - określa warunki, jakie JST musi spełnić, aby 
zrównoważyć wydatki na oświatę publiczną z subwencją przewidzianą na ten cel, 

c) w oparciu o wskaźniki płacowe wprowadzone do systemu AKO aplikacja diagnozuje 
koszty oświatowe w JST: 

 - ocenia czy JST do oświaty publicznej dopłaca czy też może ma nadwyżkę, 
 - ocenia, do których szkól JST dopłaca a w których ma nadwyżkę i podaje jej 

wartość, 
 - ocenia skutki finansowe dla JST, przy wzroście i spadku zatrudnienia o jeden pełny 

etat nauczycielski w poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli, 
 - udziela odpowiedzi na pytanie, Co jest bardziej opłacalne nowy etat czy godziny 

ponadwymiarowe? 
 

 3. Podziały subwencji AKO realizuje w oparciu o algorytm podziału z rozporządzenia. 
    

II. Wymagania aplikacji AKO: system Vista, XP lub Win 2000. 
 

III. Cena aplikacji AKO wynosi 990 brutto. 

IV. Instytucje, które uczestniczyły w szkoleniu pt. „Subwencja Oświatowa – Analiza 
Kosztów Oświatowych” organizowanym przez IAR lub IAR-Serwis otrzymują 
upust przy zakupie aplikacji AKO wynoszący 33% ceny tj. 660 zł, gdy 
zamówienie zostanie złożone do 60 dni od daty szkolenia. 

 
  

 Kontakt: Dodatkowe informacje: 
 IAR - Serwis tel.:  (15) 868 6161, 505 797 698 
 Nieskurzów Stary 12 email: iar@iar.pl 
 27-552 Baćkowice 
 NIP 863-000-29-21  


