
BURMISTRZ
sUŁKowlc
oR. 0151- 31 /10

Zarządzenie Nr 3 1 /1 0

Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 28 kwietnia 20 1 0 r.

w Śprawie: organizacji przedszkoli samorządowych' szkóI podstawowych i gimnazjów.
d|a których Gmina Sulkowice jest organem prowadzącym,
w roku szkolnyrn 20102011

Na podstawi€ art' 30 ust' i, ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzię gminnym (t€kstjednolity
Dz. U. Nr l42, poz' 1591 z2001r. z późn. zm.), Rozporządfenia Ministra Edukacji Narodowej f dnia
21 fiaja 200|r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pubticznych
szkół (Dz. U. Nr ó], poz. 6f4 z późn' zm'), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i spońu
zdnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramołych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U' Nr l5, poz'l42 z późn. zm.)

zarządzam! co nastfpuje: 
5 l.

Zasady naboru dzieci do przedszkoli śamorządowych oraz twolzenia i organizacji
oddzi.lów przedszkoInych.

l. Do przedszkola uczęszczaj ą dzieci w wieku od 3 do 6lat (roczniki 2004-2001').
2' Pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają dzieci zamieszkujące obwód

pfzedszkola' z tym żę zapewnia się miejsce dla dzieci 5- i 6- letnich realizujących roczne
przygotowanie Przedszkolne.

3. Dziecko spoza obwodu przedszkola, z ter€nu Gminy' moilna przyjąć w miarę wolnych
miejsc po zakończeniu procedury naboru.

4. Dzieci 2,5- letnie (Iocznik 2008) nie biorą udziału w lekrutacji' Dyrektor przedszkola
może ptzyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach' po
l września 2010 r. w miarę wolnych miejsc po zapewnieniu miejsca w przedszkolu
wszystkim chętnym dzieciom 3 . 6 letnim, zamieszkał}m na tercnie Gminy, w tym
zwłaszcza w obwodzie przedszkola'

5' Dziecko mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Sułkowice, może być plzyjęte do
przedszkola prowadzonego przez Gminę Sułkowice pod warr'rŃiem, żę Gmina' na tęIęnie
której zamięszkuję, będzie ponosić całkowite koszty pob}tu dziecka w przedszkolu
(po 1 rtześnia 2010 r.. po zawarciu odpowiedniei umowy przez organ prowadzący.
w miarę wolnvch mieisc)'

PodslNa ptNba: UstNa f dnią 7 wtzesnia ]99I rok o s,slenie os,,iarJ (Df' U. z 2004 r' Ń 256 po.' 2572

Ro.poźądzenie Minbta Edukacji Narcdowej z dnia 2l naja 2a01 .' w sp|ąwie rcdowch sla|u|ów p blicżnego
prze^:kola ora, publicznych szkóI (Df'U' z 200I |' N| 6I poż' 624 f późn' 'n')'

ó. Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci przyjętych do placówki,
deklarowany dzienny czas ich pobyu oraz liczba spożywanych przez nie posiłków'

7. Liczba dzięci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25'
8. obowiązkowa i bezp|atna^realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

odbywa się w godzinach 8"'_ 13"'.
9. Dzieci powyżej 6 I' ż., które jeszcze nie ukończyły 10 t, ż,' rnogą być objętę

wychowaniem przedszkolnym jedynie po uprzednim ufyskaniu decyzji dyrektora sfkoły
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podstawowej, w obwodzię któręj dzięcko mieszka. o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Pods|a|)a pruvna: Us|ava z dnia 7 w|ześnią l99I rcku o s)js|enie oświat, (Df' U' z 2001 r' Ń 25ó po:'
2572 ż I,óźń' zn')'
Rozpoffądzenią Ministra EdukĄcji Narodou]ej i Spor|u z dnia ]2lulego 2002ł' u, spnlwie
rah\o|ych planóv nauczdnia w szkolach pubłicznych (Dz. U. Nr 15' poz' 112 z późn' zn,')'

l0. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszko|a jest zawalcie umowy wg wzoru określonego
w Zarządzeniu Nr 15/10 Butmislrza Gminy sulkowice z dnia 26 luteqo 2010 r. w sprau,ie
vtprowadzenia do stosowania ., Regulaminu reki'utacji dzieci do przedszkoli
pro$,adzonych Przez Gminę Sulkowice', ha rck szkolny 2010/20] I.

s2.
Zasady naboru uczniów do szkóI podstawowych i gimnazjów.

l . Przy projektowaniu liczby oddziałów, dyręktor szkoły winien kierować się liczbą uczniów
zameldowanych i zamieszkujących w danym obwodzie szkolnym.

2. Liczbę uczniów klas pierwszych ustala się na podstawie przyjętych deklamcji rodziców
o realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły właściwym dla miejsca
zamieszkania dziecka.

3' Ucznia spoza obwodu można przyjąć tylko wówczas, gdy nie spowoduje to konieczności
utwozenia dodatkowego oddziału lub podziału na grupy' czy|i do oddziału liczącęgo
poniżej 22 uczniów' 

s J.
ogólne zasady oĘanizacji pracy szkól.

.|. Zajęcia edukacyjne należy organizować zgodnie z Rozporzqlzeniem MENiS z dnia
3l grudnia 2002 f-.Ń sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkolach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)'

2' Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć
edukacyjnych otaz zajęć religii/etyki nie może przekaczać liczby godzin określonej
w Rozporządzeniu MENis z dnia 12 lutego 2002 f' w sprawie ramowych planów
nauczani.| w szkołach publicznych (Dz'U' z 2002 r' Nr 15 poz. 112 z późn' zn').

3. Dyręktor szkoły odpowiada zA to, aby łączne sumy godzin w ciągu trfęch lat zajęć
z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w zmięnionym ramowym planie
nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte'

4' Godziny do dyspozycji dyrektora powinny być ptzeznaczone na potrzeby poszczególnych
oddziałów.

5. Godziny do dyspozycji dyrektora' o których mowa w $ 2 tlst. 5 Rozporządzenią MENiS
z dnia 12 lutego 2002 t. i, sprąu,ie rąmowych placów nauczania w szkołach publicznych
(Dz, U. z 2002 r. Nr 15' poz. 112), rnogąbyć pneznaczone na:

1) realizację (obowiązkow{ zajęc ,'Wychowania do życia w rodzinie'' w kl. V - Vl szkół
podstawowych oraz w kl. I-lI gimnazjów;

2) okresowe lub rcczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich pq]Ęgb' w tym zajęć

dydaktyczno.wyrównawczych i zajęć rucholvych o charakterze korekcyjnym
(w pr'ypadku klas, w których realizowanajęst dotychczasowa podstawa plogramowa);

4) inne wymienione w s 2 usr. 5 rczpolządzenia.

6' Godziny do dyspozycji dyrektora' o których mowa w s 2 !sI.5a Rozpofządfehia MENis
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie rumowych plącói, nauczakia.W sżkołach publicznych
(Dz' U. z 2002 r. Nr 15, poz. ] 12)' można przęznalzyć rń|
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l) zajęcia zwiększające szanse edukacyjnę uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub
ucmiem mającym tudności w nauce;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.
7' Realizacja dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania f|zycznęgo (lzw,3 i 4 godz'

wychowania fi zycznego):
l) 3 i .4 ggdzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego powinny być

ofganizowane przez szkołę jako zajęcia pozalekcyjne i realizowanJ w jednej z foim
wymienionych w rozp orzĄdzeniu'

2) Dyrektorlrzedstawia propozycje form w celu uzgodnienia organowi prowadzącemu
(s 3llsl' ] |ozporządzenią):

3) uajęcia telrowadfone są w grupach odpowiadających |iczbie uczniów w oddziale;
4) przy ustalaniu zajęć i etatów nauczycieli wychowania fizycznego należy uwzględnić

sposób realizacji 2 go dzin lych ajęć.
Pods|a\ła pravna: Rozporzą:lzenie MEN z dnia lg siery,lia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych formrealizacji d|t}óch godzin obowiązkowych zajęć wychowaniu Jizycznego 1.oz.u' z zóoo r. Ń 13ó'. poz.
I1 ló)
8. organizacja klas spońowych:

l ) klasy spońowe mogą być tworzone za zgodą organu plowadzącego;
2) liczba uczniów w klasach spońowych powinna wynosić od 20 dJ24 uczniów, nie mniej

jednak niż 20;
3) rekrulacja uczniów do klas sportowych powinna być zakończona do 3l maja br;
4) tygodniowy wymiar godzin zajęć spońowych wynosi w klasach sportowych lo godfin,

(w tym obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziute w ramowym p|anie
nauczania);

5) szkolenie.sportowe prowadzone jest wg programów szkolenia' opracowuje odrębnie dla
poszczególnych klas (omz dyscyplin spońowych' jezeIi aani klasa uprawia kilka
dyscyplin);

6) dyrektor przedstawia organowi prowadzącemu programy szkolenia spońowego dla
poszczególnych klas . przed zatwierdzeniem arkusza oĘanizacii szkoty;

7) organ prowadzący może \Ą1:razić zgodę na dzie|enie oda;ato* na g.py ćwiczęniowe
tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa (na uzasaonrony
wniosek dyrektora);

8) tworzęnie klas spoltowych koedukacyjnych nie możę wpływać na zwiększenie liczby
. godzin zajęć sponowych wynikających z podziałów na grupy ćwiczeniowc;
9) zmniejszenie się liczby dzieci w klasie sponowej w cią1u roiu szkolnego _ nie skutkuje

jej likwidacją
l0) pielwszeństwo do plowadzenia szkolenia sponowego i pracy w k|asach spoltowych

ma1ą nauczyciele wychowania fizycznego prosiadający uprawnienia trenerśkie
i instruktorskie;

l l)umowę dotyczącą warunków wsŃłpracy w zakrcsie szkolenia spoltowego między
. szkołą a podrniotem zewnętrznym fawiera orean prowadzacv.

Podslau}a prav)na: Rozpotządzenia MENis z dnia 30 lipc.| 2002 i. 1o".u' lv, t26 poz' t078) wsprau,ie warunków t\łorzenia' organizacji or(,2 dzialania klas i szkót sportowych oruz szkól
n, isl rzosbea sportovre go.

9. zajęcia edukacyjne ''wychowanie do życia w rodzinie,, realizowarre są w kl. V _ VI szkół
podstawowych oraz w gimnazjach.

l0.Na realizację -Wychowania do życia w rcdzinie,' przsznacza się w szkolnym planie
nauczania _ w każdym roku szko|nym _ w r.unach godzin do dyspozycji dyrekiora
w kazdej- k|asie po l 4 godzin' w tym po 5 z podziałem nu g.py i'i"*..ąt i chłopców
(łąchie 19 godzin na każdy oddział).
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11. w loku szkolnym 2010/2011 uchiowię kl. III gimnazjum rea]izują zajęcia edukacyjne
,,Wychowanie do życia w rodzinie'' w ramach zajęć edukacyjnych ,,Wiedza
o społeczeństwie''.

12. W kazdym roku szkolnym, przed przystą)ieniem do zajęć, nauczycieI prowadzący zajęcia
',Wychowania do życia w rodzinie,' wraz z wychowawcą plzeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów.
Za przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

13' Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jezeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi w formie
pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach'

14. w przypadku, gdy część ucfniów fłoży rezygnację, o któĘ mowa w ust' 13, zajęcia wdz
organizowane są w grupach międzyoddziałowych, o liczebności równej' co do zasady,
liczebności oddziałów.

15. Godziny pracy bibliotęki (w tym również pracowni multimedialnej), po\łinny być tak
lozplanowane, aby umożliwić ucaiom korzystanie z niej równieźl' po zajęciach
lekcyjnych.

16. czlelnia szkolna może być miejscem odrabiania lekcji i samodzielnej pracy ucznia pod
opieką nauczyciela.

17. PIacę świetlicy szkolnej należy zotganizować, biorąc pod uwagę czas pracy rodziców
uczniów i rzeczywisty czas przebywania dzieci w świętlicy.

l8. Dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być realizowane
po uzyskaniu przez dyrektora szkoły pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę'

19. Dyrektor informuje organ prowadzący o udzieleniu zezwolenia (lub odmowie udzielenia
zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego plzygotowania
przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą

20. w środy nię nalęży planować zajęć dydaktycznych prowadzonych przef dyrektorów
i wicedyrektorów, uroczystości, zebmń rodzicięlskich' itp. w środy olganizowane są
przez organ plowadzący narady, zebrania, szkolenia, itp.

$4 .
zasady tworzenia oddzialów klas szkolnych i podzialu na grupy.

1. Liczba uczniów w oddziałach w szkołach wielociągowych winna wynosić w zasadzie nie
więcej niż 24.

2. Nie twoży się jednak nowego oddziału tej samej klasy' jeż:eli |iczba uczniów w tych
oddziałach byłaby niższa niŻ |6-|7.

3. w szczególnych przypadkach organ prowadzący moż.e wyrazić zgodę na utworzenie
oddziałów mniejszych.

4. Zajęcia artystyczne i zajęcia tecbniczne w gimnazjum, prowadzone zgodnie
z zapotrzebowaniami rrtodzieży i moŹliwościami organizacyjnymi szkoły, mogą być
blokowane lub realizowane okresowo w zasadzie d|a oddziałów klasowych
(dla grupy liczącej nie mniej niz 20 uczniów). Liczba utworzonych grup nie może być
większa od liczby oddziałów.

5' PŹyjęcie dziecka do danej klasy w trakcie roku szkolnego nie może skutkować podziałęm
klasy na grupy.

6' W trakcie roku szkolnego podział klasy na grupy może nastą)ić w sytuacji wyjątkowei.
tylko po wcześniejszyrn rrzyskaniu zgody organu prowadzącego'

7' W klasach IV-VI szkoty podsta\łowej i w gimnazjr-rm podziału na grupy dokonuje się
zgodnie z obowiązującym Rozpoffątlzehie w spfa.Wie ramowych pląnów naucząnia (.za
wyj ątkiem 3 i 4 godziny wychowania rlzycznego), ztym, Że|

l) nie przyznaje się dodatkowych godzin z t},tułu podziału na grupy w przypadku
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przyznania godzin pozostających do dyspozycji dyręktora na zwiększenie liczby godzin
zajęć edukacyjnych, które podlegaj ą podziałowi na grupy;

2) w liczbie uczniów branej pod uwagę przy podziale na grupy nie uwzględnia się
uczniów, którym przyznano nauczanie indywidualne na cały rok szkolny;

3) w liczbie uczniów branych pod uwagę plzy podzia|e na grupy z wychowania fizycznego
nie uwzględnia się uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego na cały rok szkolny.

Ą  5 .
Zasady organizacji oddziałów integracyjnych, ind}rvidualnego nauczania' rewalidacji
inĄ.rvidualnej' indy'tłidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

l' oddziały integlacyjne prowadzonę są w Przedszkolu Samorządowym Nr l
w Sułkowicach' Szkole Podstawowej w sułkowicach oraz w Gimnazjum w Sułkowicach'

2' Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzi€ci niepełnosplawne z terenu całej Gminy:
nie obowiązują w tym przypadku obwody przedszkolne/szkolne.

3. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekJoczyć 20, w tym 3-5 dzieci
niepełnosprawnych'

4. Kształcenię dzieci i młodzieŹy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w oddziałach integracyjnychjest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

l) l8 roku życia -w przypadku szkoły podstawowej;
2) 2 | roku ż)cia -\^ prz1padku gimnazjum.

5' walunkiem utworzenia oddziału intęgracyineqo iest wYnikaiaca z rozporządzenia liczba 3
dzieci pq5fu1Ęiqg1glp1ĘggĘĘĘp1zeczenie.

6' warunkiem koniecznym przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do oddziału integracyjnego
jest:

l) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zalecające naukę w oddziale
integlacyjnym Wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

2) wniosek rodziców:
3) skierowanie wydane przez organ prowadzący.

7' Uczniów pełnosprawnych do oddziałów integracyjnych przyjmuje dyrektor na wniosek
rodziców'

8' oddziałom integracyjnym przyznaje się l etat nauczyciela wspomagającego na każdy
oddział.

9' Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci
I młodzi'ęi-y niepełnospmwnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą
ww. nauczyciele.

10. Tygodniowy wymiar godzin dla tych nauczycieli wynosi - 18.
ll. Podziału na glupy w oddziałach integracyjnych dokonuje się na podstawie odrębnych

przepisów, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
12. w pfzypadku' gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale integracyjnym występują

niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale (grupie) można obniżyć o 2'
za zgodą organu prowadzącego.

13. Podział na grupy może być wprowadzony tylko w tych oddziałach integracyjnych,
w którychjest co najmniej 3 dzieci z odpowiednimi uprawnieniami.

14. zajęcia rewalidacyjne w oddziałach integracyjnych prowadzone są co do zasady' przez
nauczycieli wspomagających, w ramach ich pensum dydaktycznego'
Pods|ąy)a pfaijna: Rozporządzenia MENis z dfiid 18 stycznia 2005 r. v spt(lwie \!,arunków
L)rganizov,anią kzląlcenia, y,ychouja iq i opieki dlą dzieci i nłodzie4 iepelnospruwnych oruz
niedos|oso\1)dry,ch spolecznie w przedszkolach, szkoloch i oddzialach ogólnodos|%)nych lub
integracyjnych (Dz. U. Nr 19 poz. 167).



15. Zmniejsz€nie się liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym w ciągu roku
szkolnęgo _ nię skutkuje likwidacj ą oddziału.

1ó' organ prowadfący może wftzić zgodę, na umotywowany wniosek dyrektora, na
kontynuowanie oddziału integracyjnego' w którym' w poprzednim roku szkolnym' liczba
uczniów niepełnosprawnych, posiadających odpowiednie orzeczenie, spadła poniżej 3.

17. Nauczycięl wspomagający oddziałów' o których mowa w ust. 16' winni' co do zasady'
rea|izować część swych godzin dydaktycznych w oddzialach integracyjnych, w których
uczy się duża liczba uczniów niepełnosprawnych.

l8. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne
nauczanie organizuje dyrektor, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnią ]8 wfześ ia
2008 r. u,sprawie sposobu i trybu otgakizowania in.l',|4idualnego obowiązkowego
rocznego pf4)golowanfu przedszkolnego i indy'vidualnego hąucząnia dzieci i mlodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175 poz. 1086).

19. Godziny nauczania indywidua|nego w przedszkolu są realizowane tylko w przypadku
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie obowiązkowego rocfnego przygotowania
przedszkolnego.

20. Z^jęęia indy.widualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
indywidualnego nauczania w k|. I III szkoty podstawowej są prowadzone, co do zasady,
przęz jędnęgo nauczyciela'

2l. Zajęcia indywidualnego nauczania w k|. lV _ Vl szkół podstawowych oraz w gimnafjach
są ptowadzone, co do zasady' przez kilku nauczycieli.

22. W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor przyznaje
następuj ącą liczbę godzin:

l) dla dzieci realizujących indywidualne roczne obowiązkowe plzygotowanie
przedszkolne - 4 godziny;

2) dla uczniów klas I III szkoły podstawowej _ 6 godzin;
3) dla uczniów klas IV _ vl szkoty podstawowej _ 8 godzin;
4) dla uczniów gimnazjum - l0 godzin.

23. Dyręktor wypełnia ,'Kartę Ind|nłidualnego Nauczania,', która - po zatwietdzeniu przez
olgan pfowadfący _ dołączanajest do alkusza orgarrizacji szkoly.

24. Decyzję o ptzyznaniu uczniowi godzin rewalidacji indywidua|nej (z wyłączeniem
uczniów skierowanych do k|as integracyjnych) wydaje, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym, dyrektor szkoły . po otrzymaniu stosownego orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznęj o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te winny być
realizowane przez odpowiednich specjalistów.
Podslay,a prai,na: Rafpo|1ądzehie i4ENis = dnia 12 luleso 2002 r' ,ł spra\vie łanowych planów nauc:ania
w szkolach public.tlych (D!.U. z 2002 r. Nt t 5 poE.l42 z pozn:n.).

25. Dyrektor v,Jypełnia ',Kąrtę Zajęć Rewalidacji Indwidualhej,'' która . po zatwierdzeniu
przez organ prowadzący _ dołączanajest do arkusza organizac-ji szkoły.

26. lndywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzież}
upośledfonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat.

27. Udzia| w zajęciach dzieci w wieku gbowiązku szkolnego uznaje się za sp€łnienie tego
obowiązku.

28. Indywidudlnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi mogą być objęte dzieci
i młodzieŹ, w stosunku do których poradnia orzekła taką formę zajęć.

29. zajęcia organizuje się w domach rodzinnych' dla osób zakwa|ifikowanych do udziafu
w indywidualnych zajęciach.

30. Wymiar zajęć indywidualnych wynosi 2 godziny dziemie (l0 godzin tygodniowo).
3l.Indywidualne zajęcia rewalidacyjno _ wychowawcze uwzględniane są w alkuszu

organizacji szkoĘ/przedszkoIa.
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32. Dyrektor wypełnia ,,Kałlę Ind1lłidualnych Zajęć RewalidaĘno Wychowawczych,',
która po zatwierdzeniu przez organ prowadzący jest dołączona do arkusza organizacji
szkoły.

33. Uczniowie niepełnosprawni mogą mieć przędłużony okres nauki na każdym etapie
edukacyjnym co najmniej o jeden rok' Decyzję o przedłużeniu uczniowi okesu nauki
podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,
nie później niz do końca lutego roku poprzędzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na
podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez tadę
pedagogiczną' o przedłużeniu uczniowi okresu nauki dyrektor informuje organ
prowadzący w formie pisemnej'

34. Indywidualne nauczanię i rewalidacja indywidualna nie mogą stano\ł/ić, co do zasady'
uzupełnienia pensum, winny być przydzielane jako godziny ponadwymiarowe doraźne.
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach można zatrudnić nauczycie]a lub
uzupełnić pensum' każdorazowo w uzgodnieniu z organem prowadzącym'

66 .
Zasady organizacji procesu dydakrycznego w przedŚzko|ach.

l' Liczbę etatów nauczycielskich tworzy się w zależności od liczby oddziałów oraz
tygodniov/ej liczby godzin funkcjonowania przedszkola.

2. Zajęć dydaktycznych wykaczających poza minimum programowe nie wlicza się, co do
zasady, do pensum dydaktycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

s7.
Zasady zatrudniania nauczycieli.

l' Zatrudnia się nauczycieli spełniających wymogi określone w ań.9 i l0 ustawy
z dńa 26 stycznia 1982 f. Kańa Nauczyciela (lel6t jednolity Dz. U. z 2006 r. Nt 97,
poz.671 z póź' zmianami), otaz rozporządzeniem MEN z dnia l2 marca 2009 r' w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wyhaganych od nauczycieli oraz okłeślenią szkół i wpadków,
u, których można zątrudnić nauczycieli nie ających wyższego wksztalcenia lub
ukończonego zakładu ksztalcenią nauczycieli (Dz. U. f 2009 f. Nr 50, poz' 100)'

2' Nauczycieli zatrudnia się, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, z zachowanjem
następuj ących p oq,'tetówI

l) zatrudnianie nauczycieli' którzy zgodnie z ar|. 22 Karta Nąucz,ciela winni uzupełniać
godziny brakujące do obowiązującego ich pensum godzin;

2) zatrudnianie czynnych zawodowo nauczycieli, któży tracą pracę w wyniku zmian
organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatudnienie;

3) zatrudnianie absolwęntów szkół wyższych z pełnymi kwalifikacjami określonymi
w lozporządzeniu.

3. Stosunek pracy nawi4zany z nauczycielem na podstawie umowy o pracę na czas
nieokeślony pŹekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania po spełnieniu
warunków, o których mowa w urt' l0 ust' 5 ustawy Kafla Nauczyciela' po wnikliwym
zbadaniu' czy istnieją walunld do zatrudnięnia nauczyciela w szkole. w pełnym wymiarze
zajęć na czas nieokeślony.

4. o zarniaże przekształcenia stosuŃu pracy w stosunek na podstawię mianowania dyrektor
informuje organ prowadzący'

5. W przypadku katechetów kwalifikacje teguhle Porozumienie pomiędzy Konferencią
Episkopc|tu Polski a Minislrc Edukacji Narodowei z dnią 6 wtześnią 2000 r'
w sprawie hualilikacji wymaganych otl nauczycieli religii.
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6' w przypadku pojawienia się godzin vacatu w wymiarze mniejszym niż l etat, dyrektol
sfkoły powinięn rozdysponować je w ramach godzin ponadwymiarowych' Zatrudnienie
nowego nauczycie|a powinno nastą)ić tylko w ufasadnionych przypadkach'
podyktowanych względami organizacyjnymi' w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

7' Godziny zastępstw za nieobecnego nauczyciela powinny byc realizowane, co do zasady,
jako godziny zastępstw doraźnych. Ptzy dłuż.szych nieobecnościach przydziela się stałę
godziny ponadwymiarowe.

8. Nauczycielowi korzystającemu zę zniżki godzin' w tym pełniącemu funkcję kierowniczą
nie mogą być przydzielane stałe godziny ponadwymiarowe, za wyjątkiem wynikających z
nafuraInego przekroczenia obor,r iqzuj ącego go pensum'

Podstawa prav,na: art. 12 a ust 3. Usktwy z dnia 26 stycz ia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2006 r. N| 97 poz. 674 z późn' zfi')
9' Dla nauczycieli realizujących w lamach stosunku pracy w szkole obowiązki określone

dla stanowisk o różn}.rn tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin oblicza się wg wzoru przyjętego Uchwalą Nr XX/155/08
Rady Miejskiej v sułkowicach z dnia 29 maja 2008 r.

10. Nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień
pracy' Nauczycielom dokształcającym się' wykonującym inne ważne zadania, lub jeżeli
to wynika z organizacji pracy w szkole -dyrektol szkoły może ustalić czterodniowy
tydzień pracy.

Podslaija pfai,na: ar|' 42 c us| ]' us|awy z dnia 2ó srycznia ]982t' Kartą Nauczyciela
(Dz, U, z 2006 r' Ń 97 poz. 671 z póź' zn.)'
11. Dyrektol podpisuje z nauczycięlęm dwie umowy' jeżeli nauczyciel uczy dwóch

przedmiotów. przy cfym do jednego ma uprawnienia i stopień: kontraktowy' mianowany,
dyplomowany, a do drugiego przedmiotu nie ma uprawnień i jest tlaktowany jako
nauczyciel staŹysta.

l 2. Zatrudnianię nauczycieli bibliotekarzy:
l ) przydział etatu nauczyciela bibliotękarza odbywa się propoĄonalnie do liczby uczniów.

przyjmując jeden etat na 300 uczniów:
2) norma \ł/zrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 ucznióvr';
3) w szkołach licz4cych od l50'200uczniów 0,5 etatu;
4) w szkołach liczących mniej niz 150 uczniów przysługuje 1 godfina pracy

na 10 uczniów;
5) do liczby uczniów dolicza się nauczycieli korzystających z biblioteki;
ó) w wyjątkowych pżypadkach organ prowadzący szkołę moŻe wyrazić zgodę na

zwiększenie etatu nauczyciela bibliotekarza.
l3.w szkołach może być utwoŹone stanowisko pedagoga szkolnego. Tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego wynosi 20.
14. Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organrr

plowadzącego oraz rady pedagogicznej' na okres nie dłużsfy niż czas trwania własnej
kadęncii.

s8.
Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i obslugi.

l' Pracownicy administracji i obslugi przedszkoli i szkół są pracownikami samorządowymi
w rozumieniu Usta|ły f d ia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samotządowych
(Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1158).

2. Pracowników administracji i obsługi można zatrudniać wyłącznie na stanowiskach
wymienionych w Rozporządzeniu Rady Minislfól,, z dnia ]8 marcą 2009 r' w sprcrwie
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zrsdd v]ync|grądząnią pracownikót samotządov)ych (Dz.U' z 2009 r. Nr 50 poz. 398
z późn' zm.).

3. w szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie
zatrudnienia pracowników obsługi'

4' Zatrudnienie pracowników obsłtlgi winno być konsultowane z organem plowadzącym.

se.
Zasady tworzenia arkusry organizacji przedszkoli i szkól.

1' Arkusz organizacji przedszkola./sfkoły określa szczegółową organizację nauczania'
wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

2. Dyrektor opracowuje' zgodnie z niniejszyńi zasadami' ,,Arkusz oryanizocji
przedszkolo/szkob" - na rok srkolny 2010/201I - w terminie do 30 kwietnia 2010 r.
Dyrektor Śkłada arkuŚz w dwu egzemplarzach do Referatu oświaty Urzędu
Miejskiego w Sulkowicach,

3. Arkusz organizacji' o którym mowa W ust.2' winien być zaopatrzony:
l) w adnotację o zaopiniowaniu ptzez radę pedagogiczną (numer uchwały) propozycji

dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
q]ynagrodzenia zasadniczego omz dodatkowo płatnych fajęć dydal<tycznych'
wychowawczych i opiek!ńcfych (art' 11 ust' 2 pkt 1 ustąwy o syslemie ośv,iaty)''

2) opinie działających w szkole związków zawodowych.

4. Do arkusza organifacji, o którym mowa w ust. 2' dyrektorzy winni dołączyć:
1) szkolny plan nauczania dla klas rozpoczynających cykl kształcenia w roku szkolnym

20l0/201 1 (dyrektorzy szkół);
2) szkolne plany nauczania dla klas kontynuuj ących naukę (dyrektorzy szkół);
3) wykaz zatrudnionych nauczycieli z podaniem ich kwalifikacji (według stanu

na 1 wrzęśnia 2010 r.). czy|i lalczycie|i zatrudnionych przez mianowanie otaz na czas
nieokreślony;

4) inlbrmację o odbywaniu przez nauczycieli stażu na stopień awansu zawodowego;
5) propozycję form realizacji 3 i4 godziny wychowanie fizycznego (dyrektorzy szkół);
6) propozycję rofdysponowania godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z $ 2 łsl. 5

rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania \!) szkołach publicznych
odrębnie dla kazdego oddziału;

7) wykaf nauczycieli, którzy nie wypracują obowiązującego ich pensum. odlębnie:
a) dla nauczycieli zatudnionych przez mianowanie,
b) dla nauczycięli zatrudnionych na czas nieokeślony;

8) wykaz dzieci zakwalifikowanych do indywidualnych form pomocy;
9) wnioski do organu prowadzącego o uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych |ub opiekuńczych (dla każdego
nauczycięla odrębnie);

l0)wykaz nauczycieli, z którymi dyrektor zamierza rozwiązać stosunek pracy
(wypowiedzieć warunki pracy i płacy);

I l) programy szkolenia sportowego dla klas sportowych;
l2)ęwentua|nię pismo do organu prowadzącego w sprawie przyznalia dodatkowych

godzin/ podziału na grupy, itp'' ze szczególnym uzasadnienięm potrzeby (dla kazdej
sprawy odrębnię).

5. w arkuszu organizacji pracy szkoły należy umieścić zajęcia edukacyjne '.wychowanie do
zycia w rodzinie'' w liczbie godzin wynikającej zrozpotządzenia.
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6. w arkuszu organizacji szkoły/przedszkola należy wysfczęgó|nić nauczycieli
zatrudnionych wg stanu na l września 20l0 r'
Ze względu na specyfikę pracy i szczególne warunki, w jakich funkcjonuje jednostka
oświatowa, organ prowadzący fioi.e pfzyznać dodatkowe etaty administracyjno.
obsługowe oraz zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych. wychowawczych lub
opiękuńczych.
Dyręktor opracowuje arkusz organizacji pracy w roku szko|nym 2010/2011 zgodnię
z niniejszymi zasadami. a w sprawie przyznania dodatkowych godzirr/ podziału na grupy
itp'' występuję z odrębnym pismem do olganu prowadzącego, ze szczęgółowym
uzasadnieniem potzeby. Dęcyzję podejmuje Burmistrz po dokonaniu szczegółowęj
analizy syuacji danej jednostki.

9. Bezwfględnie w każdym przypsdku' dyrektor w t€rminie do dnia 15 września
2010 r. (wg stanu na dzień l0 września z mocą obowiązującą, co do zasady, od
l wrześni' 2010 r.)' sk|ada * 2 egzemp|arzacb zaopiniowany pizez f^dę
pedagogiczną i związki zawodowe ,,Arkusz oĘanizacji przedszkola/szkoły. na
Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Sulkowicach (liczy się data wpłrłu).

Do arkusza organizacji. o którym mowa w ust. 9, dyrektor winien dołączyć:

l) wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole z podaniem ich kwalifikacji i formy
zatrudn|e|\ia (na|ejry zAktualizować kwalifikacje, stopień awansu' wskazać obowiązujący
przydział czynnościx

2) informację o przydzialę wychowawstw;
3) wykaz nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole;
4) wykaf nauczycie|i dopełniających etat innej szkoły;
5) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawouowego' ze

wskazaniem nauczycieli odbywających staz oraz terminów zlożenia wniosków o podjęcie
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 20l0/20l l l

6) rozdysponowanie godzin do dyspozycji d}Tektora wynikających z $ 2 rur 5
rozporządzenia w spłąwie rumowych planów nauczania \ł szkolach publicznych -
odrębnie dla kaŹdego oddziału;

7) wykaz zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć
opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potżeby i zainteresowania uczniów,
realizowanych w ramach d\Ą/óch godzin dodatkowych wprowadzonych do rea|izacji na
podstawie zmiany w zakesie a . 12 ust' 2 -wprowadzonej ustawą z dhia 21 listopada
200łJ r. o zmianie ustąu,y Karra Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr l pof' !) - ze
wskazaniem nauczycie|i realizujących te zajęcia (tzw. |9 i 20 godzina);

8) wykaf zaopiniowwty przez radę pedagogiczną i radę rodziców wskazujący formy
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (3 i 4 godzina) dla
poszczególnych kIas;

9) informację o godzinach przyznanych ptzez otgan prowadzący ponad normy wynikające
z przepisów;

lO)wykaz uezniów, zakwalifikowanych do indy.widualnych form pomocy, podając m.in.:
rocznik, klasę, formę zajęć' planowaną tygodniową liczbę godzin' czas prowadzenia
zajęć, nazwisko nauczyciela, numer i datę wydania orzeczenia poradni psycho|ogiczno-
pedagogicznej, odrębnie dla: klas integracyjnych' indywidualnego nauczania'
indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz indywidua|nych zajęć rewalidacyjno.
wychowawczych wraz z Kałląmi Indwidu1lnego N(]ucząnia' Kartami Zajęć Rewalidacji
Indyłidualnei, Kartami Indywklualnych Zajęć Rewalidacyjno-I|ychowal,czych;

1l) informację o podziale klas (oddziałów) na grupy _ z powołaniem się na podstawę prawną
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12) wykaz nauczycięli peLpzatrudnionych realizujących 4-dniowy tydzień pncy _ wĘĘ
z uzasadnienięm:

13) opracowaną kalkulację wysokości opłat za obiady wydawane w stołówcę
szkolnej/przedszkolnej dla osoby niebędącej uczniem (wychowaŃięm przedszkola).

Podstawa prąw a: art. 67a ust. ] I|std||y z d ia 7 vrrześnia ]99I r. o s,stemie oświa|y
(Dz' U, z 2004 L Nr 256 poz' 2572 z poźn, zn.).

10' Zatwierdzony przez organ prowadzący ''Arkusz organizacji przedszko|ay'szkoły'' jest

podstawą pracy przedszkolay'szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

11. Aktualizacji ,'Arkusza organizacji pEedszkola./szkoły'' (w formie aneksu) dokonuje

się rł przypadku zrrrian w zakrcsie etatyzacji.

12. Zobowiąa!ę Państwa D}Tektolów _ do szczególnie sumiennego przestrzegania

niniejszych zasad.
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