
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  Z  RACHUNKOWO ŚCI  PRZEDSIEBIORSTW

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM EKONOMICZNE
KLASA: III B
NUMER PROGRAMU 2302/T5 Z 1998 R.

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI  LEKCYJNEJ: 2 x 45 min.

I. Temat lekcji: Rozliczenia z ZUS i US wynikające z listy płac

II. Cele lekcji
1. Wiadomości i umiejętności na początku lekcji:
       Uczeń zna:

- zasady sporządzania i księgowania listy płac,
- zasady naliczania składek ubezpieczenia społecznego,
- zasady naliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- sposób obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy.

2. Wiadomości i umiejętności na końcu lekcji:
- uczeń samodzielnie wykonuje obliczenia dotyczące

rozliczeń związanych z wynagrodzeniami,
- uczeń wypełnia dokumenty dotyczące powyższych

rozliczeń,
- uczeń biegle księguje operacje dotyczące wynagrodzeń,

składek ZUS i zasiłków, składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz należnej zaliczki na podatek dochodowy.

III.  Forma organizacji zajęć: praca w grupach maksymalnie 4-osobowych

IV. Metoda pracy: pogadanka, ćwiczenia grupowe

V. Środki dydaktyczne:
- listy płac, PIT-y, deklaracje rozliczeniowe ZUS, druki

polecenia przelewu,
- materiały ZUS dotyczące wypełniania deklaracji
     i przelewów ZUS,
- kalkulatory,
- powielone zadania dla uczniów
- pieczątki
- podręcznik: J. Maciejewska, Rachunkowość finansowa,

WSiP, W-wa 2002 r.
- zbiór zadań: Z. Mielczarczyk, Zbiór zadań z rachunkowości

przedsiębiorstw, WSiP, W-wa 2002 r.

VI. Przebieg zajęć:



L.p. Część zajęć Czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów
1. Czynności

organizacyjne
5 min. Sprawdzenie listy obecności,

podanie tematu.
Zapisują temat lekcji.

2. Przypomnienie
wiadomości z
ostatnich lekcji
dotyczących
ewidencji
wynagrodzeń

15 min. Zadaje pytania:
1.Jakie elementy występują w
liście płac?
2. Jak są one księgowane?
3. Jakie obciążenia ponosi
pracodawca?
4. Jakie dokumenty
towarzyszą wynagrodzeniom?

Odpowiadają na pytania,
przypominają sobie
materiał korzystając z
notatek, odwołują się do
wiadomości z praktyki.

Przeglądają posiadane
dokumenty, przypominają
sobie ich zawartość.

3. Organizowanie
i wykonanie
ćwiczenia
utrwalającego
wiadomości i
umiejętności

20 min. Zadanie do wykonania w
grupach ćwiczenie za zbioru
zadań: ćw. 23

Udziela wskazówek, pomaga,
dopinguje.

Uczniowie wykonują
ćwiczenia w małych
grupach, wymieniają
poglądy, pomagają
słabszym.

4. Podsumowanie
i ewaluacja
pracy w
grupach

5 min. Słucha rozwiązań i koryguje
ewentualne błędne
odpowiedzi.

Przedstawiciel grupy
podaje rozwiązanie, jakie
przyjęła jego grupa.

5. Omówienie
problemu do
wykonania w
grupach

7 min. Przedstawia zadania do
wykonania w grupach:

1) na podstawie listy płac
wykonaj dokumenty
rozliczeniowe ZUS oraz
polecenie przelew należnych
składek do ZUS-u
2) w oparciu o listę płac
przygotuj PIT 4 oraz
polecenie przelewu należnej
zaliczki na podatek
dochodowy za dany miesiąc
3) obliczenia wykonaj na
pomocniczej kartce

oraz informuje, że grupa która
najlepiej wykona zadanie
otrzyma ocenę bardzo dobrą,
pozostałe grupy otrzymają„+”

Słuchają, robią notatki.
Zadają ewentualne
pytania.



6. Wykonywanie
zadania przez
grupy

25 min. Obserwuje, pomaga
rozwiązać niejasności, stara
się jednak usamodzielnić
grupę.

Wybierają koordynatora
prac;
Dyskutują, pytają,
obliczają dane,
wypełniają formularze.

7. Zakończenie
pracy
grupowej oraz
sprawdzenie
wyników

10 min. Słucha, prosi o korekty,
naprowadza, udziela
odpowiedzi.

Grupa, która najsprawniej
wykona zadanie omawia
rezultaty, pozostali
uczniowie poprawiają
błędy.

8. Zadanie
domowe

3 min. Przekazanie informacji ujętej
na osobnej kartce – dokonaj
księgowań operacji.

Notują.

Zadanie:

1) Na podstawie otrzymanej listy plac:
- wypełnij dokumenty rozliczeniowe ZUS
- polecenia przelewu należnych składek ZUS,  dotyczące firmy
„BONUS” Sp.z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Wesołej 13,
która posiada konto bankowe nr 10202036- 4321- 270- 3 w PKO BP S.A.
o/Międzyrzecz.

2) Przygotuj PIT 4 oraz polecenie przelewu należnej zaliczki na podatek
dochodowy wykorzystując dane: Urząd Skarbowy w  Międzyrzeczu

     ul. Rynek 3, nr konta 10101179- 4590-222-3 w NBP o/Gorzów.

Uwaga! Obliczenia wykonaj w poniższym zestawieniu.



Zestawienie do rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
za miesiąc ...........................

Rodzaj obciążenia Pracownik Pracodawca Razem
Składka emerytalna
Składka rentowa
Składka chorobowa
Składka wypadkowa
Razem

Składka na FP

Składka na FGŚP

Ubezpieczenie zdrowotne

Należna zaliczka na podatek
dochodowy
Razem

Zadanie domowe
  

Zaksięguj na kontach operacje wynikające  z powyższego ćwiczenia.

                                                                      Opracowała mgr Bożena Witczak


