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ZarządzenieNr 3 1/10
BurmistrzaGminy Sułkowice
z dnia28 kwietnia2010 r.
w Śprawie: organizacji przedszkoli samorządowych'szkóI podstawowychi gimnazjów.
d|a których Gmina
Sulkowice jest organem prowadzącym,
w roku szkolnyrn20102011
gminnym(t€ k stjednolity
Na podstawi€art'30 ust'i, ustawyz dnia8 marcal990r.o samorządzię
MinistraEdukacjiNarodowej
f dnia
Dz. U. Nr l42, poz' 1591z2001r.z późn.zm.),Rozporządfenia
21 fiaja 200|r. w sprawieramowychstatutówpublicznegoprzedszkolaoraz pubticznych
MinistraEdukacjiNarodoweji spońu
szkół(Dz.U. Nr ó], poz.6f4 z późn'zm'),Rozporządzenia
zdnia 12lutego 2002r. w sprawie ramołych planów nauczaniaw szkołachpublicznych
(Dz.U' Nr l5, poz'l42z późn.
zm.)
zarządzam!co nastfpuje:

5 l.
przedszkoli
śamorządowychoraz twolzenia i organizacji
Zasady naboru dzieci do
oddzi.lów przedszkoInych.
l. Do przedszkolauczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6lat (roczniki 2004-2001').
2' Pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają dzieci zamieszkująceobwód
pfzedszkola'z tym żęzapewniasię miejscedla dzieci 5- i 6- letnichrealizującychroczne
przygotowanie
Przedszkolne.
3. Dziecko spoza obwodu przedszkola, z ter€nu Gminy' moilna przyjąć w miarę wolnych
miejscpo zakończeniuprocedurynaboru.
4. Dzieci 2,5- letnie (Iocznik 2008) nie biorą udziałuw lekrutacji'Dyrektorprzedszkola
może ptzyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach' po
l września
2010 r. w miaręwolnych miejsc po zapewnieniumiejscaw przedszkolu
wszystkim chętnymdzieciom 3 . 6 letnim, zamieszkał}mna tercnie Gminy, w tym
zwłaszczaw obwodzieprzedszkola'
pozaGminą Sułkowice,
5' Dzieckomającestałemiejscezamieszkania
możebyćplzyjętedo
przedszkola prowadzonegoprzez Gminę Sułkowicepod warr'rŃiem, żęGmina' na tęIęnie
której zamięszkuję, będzie ponosić całkowite koszty pob}tu dziecka w przedszkolu
(po 1 rtześnia2010 r.. po zawarciuodpowiednieiumowy przez organ prowadzący.
w miaręwolnvchmieisc)'
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
prze^:kola ora, publicznych szkóI (Df'U' z 200I |' N| 6I poż' 624 f późn' 'n')'

sla|u|ów p blicżnego

ó. Podstawąorganizacjipracy przedszkolajest liczba dzieci przyjętychdo placówki,
przeznie posiłków'
deklarowanydziennyczas ich pobyu orazliczba spożywanych
przedszkolnych
w
nie
może
wynosić
więcej
niż25'
7. Liczba dzięci oddziałach
podstawyprogramowej
wychowaniaprzedszkolnego
8. obowiązkowai bezp|atna^realizacja
odbywasięw godzinach
8"'_ 13"'.
9. Dzieci powyżej6 I' ż., które jeszcze nie ukończyły 10 t, ż,' rnogą być objętę
jedyniepo uprzednimufyskaniudecyzjidyrektorasfkoły
wychowaniemprzedszkolnym
-1-

podstawowej,
w obwodzięktóręj dzięckomieszka.o odroczeniuobowiązkuszkolnego.

Pods|a|)apruvna: Us|ava z dnia 7 w|ześniąl99I rcku o s)js|enie oświat,(Df' U' z 2001 r' Ń 25ó po:'
2572żI,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,')'

jest zawalcieumowy wg wzoru określonego
l0. Podstawąprzyjęciadzieckado przedszko|a
w ZarządzeniuNr 15/10Butmislrza Gminy sulkowice z dnia 26 luteqo 2010 r. w sprau,ie
vtprowadzenia do stosowania .,Regulaminu reki'utacji dzieci do przedszkoli
pro$,adzonych
Przez GminęSulkowice',ha rck szkolny2010/20]I.

s2.

Zasady naboru uczniów do szkóI podstawowychi gimnazjów.
l . Przy projektowaniu
liczby oddziałów,dyręktorszkoływinienkierowaćsię liczbąuczniów
w danymobwodzieszkolnym.
zameldowanych
i zamieszkujących
pierwszych
ustalasię na podstawieprzyjętychdeklamcjirodziców
2. Liczbę uczniów klas
o realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły właściwymdla miejsca
zamieszkaniadziecka.
3' Ucznia spozaobwodumożnaprzyjąćtylko wówczas,gdy nie spowodujeto konieczności
utwozenia dodatkowegooddziałulub podziałuna grupy' czy|i do oddziałuliczącęgo
poniżej22 uczniów'
s J.
ogólne zasadyoĘanizacji pracy szkól.
.|.

Zajęcia edukacyjne należy organizować zgodnie z Rozporzqlzeniem MENiS z dnia
3l grudnia 2002 f-.Ń sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych
szkolach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm.)'
2' Tygodniowywymiar godzin obowiązkowychzajęćedukacyjnych,dodatkowychzajęć
edukacyjnychotaz zajęćreligii/etykinie możeprzekaczać liczby godzin określonej
w Rozporządzeniu MENis z dnia 12 lutego 2002 f' w sprawie ramowych planów
nauczani.|w szkołachpublicznych (Dz'U' z 2002 r' Nr 15poz. 112 z późn'zn').
3. DyręktorszkołyodpowiadazA to, aby łącznesumy godzin w ciągu trfęch lat zajęć
z danegoprzedmiotubyłynie mniejszeniżwymienionew zmięnionymramowymplanie
w podstawieprogramowej
zostałyosiągnięte'
nauczania,a efektyokreślone
na potrzebyposzczególnych
4' Godzinydo dyspozycjidyrektorapowinnybyć ptzeznaczone
oddziałów.
MENiS
5. Godziny do dyspozycjidyrektora'o których mowa w $ 2 tlst.5 Rozporządzenią
z dnia 12 lutego 2002 t. i, sprąu,ierąmowychplaców nauczania w szkołachpublicznych
(Dz, U. z 2002 r. Nr 15'poz. 112), rnogąbyćpneznaczone na:
1) realizację(obowiązkow{zajęc,'Wychowaniado życiaw rodzinie''w kl. V - Vl szkół
podstawowych
oraz w kl. I-lI gimnazjów;
2) okresowelub rccznezwiększenieliczby godzinobowiązkowychzajęćedukacyjnych;
3) zorganizowaniezajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniemich pq]Ęgb' w tym zajęć
dydaktyczno.wyrównawczych i zajęć rucholvych o charakterze korekcyjnym
(w pr'ypadkuklas,w którychrealizowanajęst
podstawaplogramowa);
dotychczasowa
4) inne wymienione w s 2 usr.5 rczpolządzenia.
6' Godziny do dyspozycjidyrektora'o których mowaw s 2 !sI.5a RozpofządfehiaMENis
publicznych
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie rumowychplącói, nauczakia.Wsżkołach
(Dz' U. z 2002 r. Nr 15,poz. ] 12)' możnaprzęznalzyć rń|
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l) zajęciazwiększająceszanseedukacyjnęuczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub
ucmiem mającymtudnościw nauce;
2) zajęcia rozwijającezainteresowaniauczniów.
7' Realizacjadwóch godzinobowiązkowychzajęćwychowaniaf|zycznęgo(lzw,3 i 4 godz'
wychowania fizycznego):
l) 3 i
ggdzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego powinny być
.4
ofganizowaneprzez szkołęjako zajęciapozalekcyjnei realizowanJw jednej z foim
wymienionychw rozporzĄdzeniu'
2) Dyrektorlrzedstawiapropozycjeform w celu uzgodnienia organowiprowadzącemu
(s 3llsl' ] |ozporządzenią):
3) uajęciatelrowadfonesą w grupachodpowiadających
|iczbieuczniów w oddziale;
4) przy ustalaniuzajęći etatów nauczycieliwychowaniafizycznegonależyuwzględnić
sposóbrealizacji2 godzin lych ajęć.
Pods|a\łapravna: Rozporzą:lzenie
MEN z dnia lg siery,lia 2009r. w sprawiedopuszczalnych
form
realizacji d|t}óchgodzinobowiązkowych
zajęćwychowaniu
Jizycznego1.oz.u'z zóoo r. Ń 13ó'.poz.
I1ló)
8. organizacja klas spońowych:
l ) klasyspońowemogąbyćtworzoneza zgodąorganuplowadzącego;
2) liczba uczniów w klasachspońowychpowinnawynosićod 20 dJ24 uczniów,nie mniej
jednakniż20;
3) rekrulacjauczniówdo klas sportowychpowinnabyćzakończonado 3l majabr;
4) tygodniowywymiargodzinzajęćspońowychwynosi w klasachsportowychlo godfin,
(w tym obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziute w ramowym p|anie
nauczania);
5) szkolenie.sportowe
jest wg programówszkolenia'opracowujeodrębniedla
prowadzone
poszczególnychklas (omz dyscyplin spońowych'jezeIi aani klasa uprawia kilka
dyscyplin);
6) dyrektorprzedstawiaorganowi prowadzącemuprogramy szkolenia spońowego dla
poszczególnych klas . przed zatwierdzeniemarkuszaoĘanizacii szkoty;
7) organprowadzącymoże\Ą1:razić
zgodęna dzie|enieoda;ato* na g.py ćwiczęniowe
tylko w przypadkachuzasadnionychwzględami bezpieczeństwa(na uzasaonrony
wniosek dyrektora);
8) tworzęnieklas spoltowychkoedukacyjnych
nie możęwpływaćna zwiększenieliczby
godzinzajęćsponowychwynikającychz podziałówna grupyćwiczeniowc;
.
9) zmniejszeniesię liczby dzieci w klasiesponowejw cią1uroiu szkolnego_ nie skutkuje
jej likwidacją
l0) pielwszeństwodo plowadzeniaszkoleniasponowegoi pracy w k|asachspoltowych
ma1ą nauczyciele wychowania fizycznego prosiadający uprawnienia trenerśkie
i instruktorskie;
l l)umowę dotyczącą warunków wsŃłpracy w zakrcsie szkolenia spoltowego między
. szkołąa podrniotemzewnętrznymfawiera orean prowadzacv.
Podslau}aprav)na:Rozpotządzenia
MENis z dnia 30 lipc.| 2002 i. 1o".u' lv, t26 poz' t078) w
sprau,ie warunków t\łorzenia'organizacji or(,2 dzialania klas i szkót sportowychoruz szkól
n, islrzosbea sportovrego.

9. zajęciaedukacyjne''wychowaniedo życiaw rodzinie,,realizowarre
są w kl. V _ VI szkół
podstawowychoraz w gimnazjach.
l0.Na realizację-Wychowaniado życia w rcdzinie,' przsznaczasię w szkolnym planie
nauczania_ w każdymroku szko|nym_ w r.unachgodzin do dyspozycjidyrekiora
w kazdej-k|asie po l 4 godzin' w tym po 5 z podziałemnu g.py i'i"*..ąt i chłopców
(łąchie 19 godzinna każdyoddział).
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11.w loku szkolnym2010/2011uchiowię kl. III gimnazjumrea]izujązajęciaedukacyjne
,,Wychowanie do życia w rodzinie'' w ramach zajęć edukacyjnych ,,Wiedza
o społeczeństwie''.
12.W kazdymroku szkolnym,przedprzystą)ieniem
do zajęć,nauczycieIprowadzącyzajęcia
plzeprowadzaco najmniejjedno
do
życia
w
rodzinie,'
wraz
z
wychowawcą
',Wychowania
spotkanieinformacyjne
z rodzicamiuczniów.
jest dyrektorszkoły.
Za przeprowadzenie
spotkańodpowiedzialny
13' Uczeń nie bierzeudziałuw zajęciach,jezeli jego rodzicezgłosządyrektorowiw formie
pisemnejrezygnacjęz udziałuuczniaw zajęciach'
14.w przypadku,gdy część
ucfniów fłożyrezygnację,
o któĘ mowaw ust' 13,zajęciawdz
organizowanesą w grupachmiędzyoddziałowych,
o liczebności
równej' co do zasady,
liczebności
oddziałów.
15.Godziny pracy bibliotęki(w tym równieżpracownimultimedialnej),
po\łinnybyć tak
lozplanowane, aby umożliwić ucaiom korzystanie z niej równieźl'po zajęciach
lekcyjnych.
16.czlelnia szkolnamożebyć miejscemodrabianialekcji i samodzielnejpracy ucznia pod
opiekąnauczyciela.
17.PIacę świetlicyszkolnejnależyzotganizować,
biorąc pod uwagęczas pracy rodziców
uczniów i rzeczywistyczasprzebywaniadzieci w świętlicy.
l8. Dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych
mogą być realizowane
po uzyskaniuprzezdyrektoraszkołypisemnejzgodyorganuprowadzącego
szkołę'
19.Dyrektorinformujeorganprowadzącyo udzieleniuzezwolenia(lub odmowieudzielenia
zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego plzygotowania
przedszkolnego
lub obowiązkuszkolnegopozaszkołą
20.w środynię nalężyplanowaćzajęć dydaktycznychprowadzonychprzef dyrektorów
i wicedyrektorów,uroczystości,
zebmń rodzicięlskich'itp. w środyolganizowanesą
przezorganplowadzącynarady,zebrania,szkolenia,itp.
$4.
zasady tworzeniaoddzialów klas szkolnychi podzialu na grupy.
1. Liczba uczniów w oddziałach
w szkołachwielociągowychwinnawynosićw zasadzienie
więcejniż24.
2. Nie twoży się jednak nowegooddziałutej samejklasy' jeż:eli|iczba uczniów w tych
oddziałach
byłabyniższaniŻ|6-|7.
3. w szczególnychprzypadkachorgan prowadzącymoż.ewyrazić zgodę na utworzenie
oddziałówmniejszych.
4. Zajęcia artystyczne i zajęcia tecbniczne w gimnazjum, prowadzone zgodnie
z zapotrzebowaniami rrtodzieży i moŹliwościamiorganizacyjnymi szkoły, mogą być
blokowane lub realizowane okresowo w zasadzie d|a oddziałów klasowych
(dla grupy liczącej nie mniej niz 20 uczniów).Liczba utworzonychgrup nie możebyć
większaod liczby oddziałów.
5' PŹyjęciedzieckado danejklasyw trakcieroku szkolnegonie możeskutkowaćpodziałęm
klasy na grupy.
6' W trakcieroku szkolnegopodziałklasy na grupymożenastą)ićw sytuacjiwyjątkowei.
tylko po wcześniejszyrn
rrzyskaniuzgodyorganuprowadzącego'
podziałuna grupy dokonujesię
7' W klasachIV-VI szkoty podsta\łowej
i w gimnazjr-rm
zgodnie z obowiązującymRozpoffątlzehie w spfa.Wieramowychpląnów naucząnia (.za
wyjątkiem 3 i 4 godziny wychowania rlzycznego),ztym, Że|
l) nie przyznaje się dodatkowychgodzin z t},tułupodziałuna grupy w przypadku
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przyznaniagodzinpozostających
do dyspozycjidyręktorana zwiększenieliczby godzin
zajęćedukacyjnych,
którepodlegają podziałowina grupy;
2) w liczbie uczniów branej pod uwagę przy podziale na grupy nie uwzględniasię
uczniów,którymprzyznanonauczanieindywidualnena całyrok szkolny;
3) w liczbie uczniów branychpod uwagęplzy podzia|ena grupyz wychowaniafizycznego
nie uwzględniasięuczniów zwolnionychz wychowaniafizycznegona całyrok szkolny.
Ą 5.
Zasady organizacji oddziałów integracyjnych,ind}rvidualnegonauczania' rewalidacji
inĄ.rvidualnej'indy'tłidualnychzajęćrewalidacyjno-wychowawczych.
l' oddziały integlacyjne prowadzonę są w Przedszkolu Samorządowym Nr l
w Sułkowicach'
SzkolePodstawowej
w sułkowicachorazw Gimnazjumw Sułkowicach'
2' Do oddziałówintegracyjnych
przyjmujesię dzi€ c i niepełnosplawne
z terenucałejGminy:
nie obowiązująw tym przypadkuobwodyprzedszkolne/szkolne.
3. W oddziałachintegracyjnychliczba dzieci nie możeprzekJoczyć20, w tym 3-5 dzieci
niepełnosprawnych'
4. Kształceniędzieci i młodzieŹyniepełnosprawnych
oraz niedostosowanych
społecznie
w oddziałach
prowadzonenie dłużej
integracyjnychjest
niżdo ukończeniaprzezucznia:
l) l8 rokużycia-w przypadkuszkołypodstawowej;
2) 2 | rokuż)cia-\^prz1padku
gimnazjum.
5' walunkiemutworzeniaoddziałuintęgracyineqo
iestwYnikaiacaz rozporządzenia
liczba 3
dzieci pq5fu1Ęiqg1glp1ĘggĘĘĘp1zeczenie.
6' warunkiemkoniecznymprzyjęciaucznianiepełnosprawnego
do oddziałuintegracyjnego
jest:
l) posiadanieorzeczeniao potrzebiekształcenia
specjalnego
zalecającenaukęw oddziale
przez
publiczną
integlacyjnymWydane
poradniępsychologiczno-pedagogiczną;
2) wniosekrodziców:
3) skierowaniewydaneprzezorganprowadzący.
7' Uczniów pełnosprawnych
przyjmujedyrektor na wniosek
do oddziałówintegracyjnych
rodziców'
8' oddziałomintegracyjnymprzyznajesię l etat nauczycielawspomagającego
na każdy
oddział.
9' Dyrektorszkołyustala zajęcia,w których ze względuna potrzebyedukacyjnedzieci
I młodzi'ęi-yniepełnospmwnychoraz niedostosowanychspołecznie, uczestniczą
ww. nauczyciele.
10.Tygodniowywymiargodzindla tychnauczycieliwynosi- 18.
ll. Podziałuna glupy w oddziałachintegracyjnychdokonujesię na podstawieodrębnych
przepisów,w uzgodnieniuz organemprowadzącym.
12.w pfzypadku'gdy u co najmniejjednegoucznia w oddzialeintegracyjnymwystępują
niepełnosprawności
sprzężone,
liczbę uczniów w oddziale(grupie)możnaobniżyćo 2'
za zgodąorganuprowadzącego.
13.Podziałna grupy może być wprowadzonytylko w tych oddziałachintegracyjnych,
w którychjestco najmniej3 dzieciz odpowiednimiuprawnieniami.
14.zajęciarewalidacyjnew oddziałachintegracyjnych
prowadzonesą co do zasady'przez
nauczycieliwspomagających,
w ramachich pensumdydaktycznego'
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€ n ie się liczby dzieci niepełnosprawnych
w oddzialeintegracyjnym
w ciąguroku
_
szkolnęgo nię skutkujelikwidacją oddziału.
1ó' organ prowadfący może wftzić zgodę, na umotywowanywniosek dyrektora,na
kontynuowanie
oddziałuintegracyjnego'
w którym' w poprzednimroku szkolnym'liczba
posiadających
uczniów niepełnosprawnych,
odpowiednieorzeczenie,spadłaponiżej3.
17.Nauczycięlwspomagający
oddziałów'o których mowa w ust. 16' winni' co do zasady'
rea|izowaćczęśćswych godzin dydaktycznych w oddzialach integracyjnych,w których
uczy się dużaliczba uczniówniepełnosprawnych.
l8. Indywidualneroczne obowiązkowe przygotowanieprzedszkolneoraz indywidualne
nauczanieorganizujedyrektor,zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnią ]8 wfześia
2008 r. u,sprawie sposobu i trybu otgakizowania in.l',|4idualnego obowiązkowego
rocznego pf4)golowanfu przedszkolnegoi indy'vidualnegohąucząnia dzieci i mlodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175poz. 1086).
19.Godziny nauczaniaindywidua|nego
w przedszkolusą realizowanetylko w przypadku
dzieci posiadającychorzeczenieo potrzebieobowiązkowegorocfnego przygotowania
przedszkolnego.
20.Z^jęęiaindy.widualnego
obowiązkowegorocznegoprzygotowaniaprzedszkolnegooraz
indywidualnego
nauczaniaw k|. I III szkotypodstawowej
są prowadzone,
co do zasady,
przęzjędnęgonauczyciela'
2l. Zajęciaindywidualnego
nauczaniaw k|. lV _ Vl szkółpodstawowych
oraz w gimnafjach
ptowadzone,
są
co do zasady'przezkilku nauczycieli.
22. W przypadku orzeczeniao potrzebieindywidualnegonauczania,dyrektor przyznaje
następuj
ącąliczbęgodzin:
l) dla dzieci realizujących indywidualne roczne obowiązkowe plzygotowanie
- 4 godziny;
przedszkolne
_ 6 godzin;
2) dla uczniów klas I IIIszkołypodstawowej
_ 8 godzin;
3) dla uczniówklas IV _ vl szkotypodstawowej
4) dla uczniówgimnazjum l0 godzin.
23. Dyręktor wypełnia,'Kartę Ind|nłidualnegoNauczania,', która - po zatwietdzeniu przez
olganpfowadfący_ dołączanajest
do alkuszaorgarrizacji
szkoly.
24. Decyzję o ptzyznaniu uczniowi godzin rewalidacji indywidua|nej (z wyłączeniem
uczniów skierowanychdo k|as integracyjnych)wydaje, w uzgodnieniuz organem
prowadzącym, dyrektor szkoły . po otrzymaniu stosownego orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznęj
o potrzebiekształcenia
specjalnego.
Zajęciate winny być
realizowaneprzezodpowiednich
specjalistów.
Podslay,aprai,na: Rafpo|1ądzehiei4ENis =dnia 12 luleso 2002 r' ,ł spra\viełanowych planów nauc:ania
w szkolachpublic.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 organprowadzący_ dołączanajestdo arkuszaorganizac-jiszkoły.
26. lndywidualnezajęciarewalidacyjno-wychowawcze
organizujesię dla dzieci i młodzież}
upośledfonych
głębokim,
umysłowow stopniu
w wiekuod 3 do 25 lat.
27. Udzia| w zajęciachdzieci w wieku gbowiązkuszkolnegouznajesię za sp€ ł nienietego
obowiązku.
28. Indywidudlnymizajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
mogą być objęte dzieci
i młodzieŹ,w stosunkudo których poradniaorzekłataką formęzajęć.
29.zajęcia organizujesię w domachrodzinnych'dla osób zakwa|ifikowanych
do udziafu
w indywidualnychzajęciach.
30. Wymiarzajęćindywidualnych
wynosi2 godzinydziemie (l0 godzintygodniowo).
3l.Indywidualne zajęcia rewalidacyjno_ wychowawczeuwzględnianesą w alkuszu
organizacjiszkoĘ/przedszkoIa.
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32. Dyrektor wypełnia,,KałlęInd1lłidualnych
Zajęć RewalidaĘno
Wychowawczych,',
która po zatwierdzeniuprzez organprowadzącyjest dołączonado arkuszaorganizacji
szkoły.
33.Uczniowie niepełnosprawni
mogą mieć przędłużony
okres nauki na każdym etapie
jeden
edukacyjnymco najmniejo
rok' Decyzję o przedłużeniu
uczniowi okesu nauki
podejmujedyrektorszkoływ uzgodnieniuz rodzicami(prawnymiopiekunami)ucznia,
nie późniejniz do końcalutegoroku poprzędzającego
ostatnirok naukiw danejszkole,na
podstawieszczegółowejanalizy osiągnięćedukacyjnychucznia dokonanejprzez tadę
pedagogiczną'o przedłużeniuuczniowi okresu nauki dyrektor informuje organ
prowadzącyw formiepisemnej'
34. Indywidualnenauczanięi rewalidacjaindywidualnanie mogą stano\ł/ić,
co do zasady'
pensum,winny być przydzielanejako godziny ponadwymiarowe
uzupełnienia
doraźne.
Tylko w szczególnie uzasadnionychprzypadkachmożna zatrudnićnauczycie]alub
pensum'każdorazowo
uzupełnić
w uzgodnieniuz organemprowadzącym'
66.
Zasady organizacjiprocesudydakrycznegow przedŚzko|ach.
l' Liczbę etatów nauczycielskichtworzy się w zależności
od liczby oddziałów oraz
przedszkola.
tygodniov/ej
liczby godzinfunkcjonowania
2. Zajęćdydaktycznychwykaczającychpoza minimumprogramowenie wlicza się, co do
zasady,do pensumdydaktycznego
nauczycielawychowaniaprzedszkolnego.
Zasady zatrudnianianauczycieli.

s7.

l' Zatrudnia się nauczycieli spełniającychwymogi określonew 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 rozporządzeniemMEN z dnia l2 marca 2009 r' w sprawie
szczegółowychkwalifikacji wyhaganych od nauczycieli oraz okłeślenią
szkół i wpadków,
u, których można zątrudnić nauczycieli nie ających wyższego wksztalcenia lub
ukończonegozakładuksztalceniąnauczycieli (Dz. U. f 2009 f. Nr 50,poz' 100)'
2' Nauczycieli zatrudniasię, w uzgodnieniuz organemprowadzącym,z zachowanjem
następuj
ącychp oq,'tetówI
l) zatrudnianienauczycieli'którzy zgodniez ar|. 22 Karta Nąucz,cielawinni uzupełniać
godzinybrakującedo obowiązującego
ich pensumgodzin;
2) zatrudnianieczynnych zawodowonauczycieli,któży tracą pracę w wyniku zmian
organizacyjnych
uniemożliwiających
dalszezatudnienie;
3) zatrudnianieabsolwęntówszkół wyższych z pełnymikwalifikacjami określonymi
w lozporządzeniu.
3. Stosunekpracy nawi4zanyz nauczycielemna podstawieumowy o pracę na czas
nieokeślonypŹekształcasię w stosunekpracy na podstawiemianowaniapo spełnieniu
warunków, o których mowa w urt' l0 ust' 5 ustawy Kafla Nauczyciela' po wnikliwym
zbadaniu'czy istniejąwalunlddo zatrudnięnia
nauczycielaw szkole.w pełnymwymiarze
zajęćna czasnieokeślony.
4. o zarniażeprzekształcenia
stosuŃu pracyw stosunekna podstawięmianowaniadyrektor
informujeorganprowadzący'
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 wymaganychotl nauczycieli religii.
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6' w przypadkupojawieniasię godzin vacatuw wymiarzemniejszymniż l etat,dyrektol
je w ramachgodzin ponadwymiarowych'
sfkołypowinięnrozdysponować
Zatrudnienie
nowego nauczycie|a powinno nastą)ić tylko w ufasadnionych przypadkach'
podyktowanych
względamiorganizacyjnymi'
w uzgodnieniuz organemprowadzącym.
7' Godziny zastępstwza nieobecnego
nauczycielapowinnybyc realizowane,co do zasady,
jako godziny zastępstwdoraźnych.
Ptzy dłuż.szych
przydzielasię stałę
nieobecnościach
godzinyponadwymiarowe.
8. Nauczycielowikorzystającemu
zę zniżkigodzin'w tym pełniącemu
funkcjękierowniczą
nie mogąbyćprzydzielanestałegodzinyponadwymiarowe,
za wyjątkiemwynikającychz
nafuraInego
przekroczenia
obor,r
iqzującegogo pensum'
prav,na:
Podstawa
art.
12
a
ust
3.
Usktwy z dnia 26 stycz ia 1982 r. Karta Nauczyciela
.
(Dz. U. z 2006r. N| 97poz.674z późn'zfi')
9' Dla nauczycielirealizującychw lamach stosunkupracy w szkole obowiązkiokreślone
dla stanowisko różn}.rntygodniowymobowiązkowymwymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowywymiar godzin oblicza się wg wzoru przyjętegoUchwaląNr XX/155/08
Rady Miejskiej v sułkowicachz dnia 29 maja 2008 r.
10.Nauczycielazatrudnionego
w pelnymwymiarzezajęćobowiązujepięciodniowytydzień
pracy' Nauczycielomdokształcającym
się' wykonującyminne ważnezadania,lub jeżeli
to wynika z organizacjipracy w szkole -dyrektol szkołymożeustalić czterodniowy
tydzieńpracy.
Podslaija pfai,na: ar|' 42 c us| ]' us|awyz dnia 2ó srycznia ]982t' Kartą Nauczyciela
(Dz, U, z 2006r' Ń 97poz.671z póź'zn.)'
11.Dyrektol podpisuje z nauczycięlęmdwie umowy' jeżeli nauczyciel uczy dwóch
przedmiotów.przy cfym do jednegoma uprawnieniai stopień:kontraktowy'mianowany,
dyplomowany,a do drugiegoprzedmiotunie ma uprawnieńi jest tlaktowanyjako
nauczycielstaŹysta.
l 2. Zatrudnianię
nauczycielibibliotekarzy:
l ) przydziałetatunauczycielabibliotękarza
odbywasiępropoĄonalniedo liczby uczniów.
jeden
przyjmując
etatna 300uczniów:
2) norma\ł/zrasta
o 0,5 etatuna każdychnastępnych
250 ucznióvr';
3) w szkołachlicz4cychod l50'200uczniów 0,5etatu;
4) w szkołach liczących mniej niz 150 uczniów przysługuje1 godfina pracy
na 10 uczniów;
5) do liczby uczniówdoliczasięnauczycielikorzystających
z biblioteki;
ó) w wyjątkowych pżypadkach organ prowadzący szkołę moŻe wyrazić zgodę na
zwiększenieetatunauczycielabibliotekarza.
l3.w szkołach może być utwoŹone stanowisko pedagoga szkolnego. Tygodniowy
obowiązkowywymiargodzinzajęćpedagogaszkolnegowynosi20.
14.Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organrr
plowadzącegooraz rady pedagogicznej'
na okres nie dłużsfyniż czas trwaniawłasnej
kadęncii.

s8.

Zasady zatrudnianiapracowników administracyjnychi obslugi.
l' Pracownicyadministracjii obslugiprzedszkolii szkółsą pracownikamisamorządowymi
w rozumieniu Usta|ły f d ia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samotządowych
(Dz. U. z 2008,Nr 223,poz. 1158).
2. Pracowników administracjii obsługimożna zatrudniaćwyłączniena stanowiskach
wymienionych w RozporządzeniuRady 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 szczególnychprzypadkachorgan prowadzącymożewyrazić zgodę na zwiększenie
pracownikówobsługi'
zatrudnienia
4' Zatrudnieniepracownikówobsłtlgiwinnobyćkonsultowane
z organemplowadzącym.

se.

Zasady tworzeniaarkusry organizacjiprzedszkolii szkól.
1' Arkusz organizacji przedszkola./sfkoły
określaszczegółowąorganizację nauczania'
wychowaniai opiekiw danymroku 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
Miejskiegow Sulkowicach,
3. Arkusz organizacji'o którymmowaW ust.2' winienbyćzaopatrzony:
l) w adnotacjęo zaopiniowaniuptzez radępedagogiczną(numeruchwały)propozycji
dyrektora w sprawach przydziałunauczycielomstałychprac i zajęć w ramach
q]ynagrodzeniazasadniczego omz dodatkowo płatnych fajęć dydal<tycznych'
wychowawczychi opiek!ńcfych (art' 11 ust' 2 pkt 1 ustąwyo syslemieośv,iaty)''
2) opiniedziałających
w szkolezwiązkówzawodowych.
4. Do arkuszaorganifacji,o którymmowaw ust.2' dyrektorzywinni dołączyć:
1) szkolny plan nauczaniadla klas rozpoczynających
cykl kształcenia
w roku szkolnym
20l0/2011 (dyrektorzyszkół);
2) szkolneplanynauczaniadla klas kontynuuj
ącychnaukę(dyrektorzyszkół);
3) wykaz zatrudnionychnauczycieli z podaniem ich kwalifikacji (według stanu
na 1 wrzęśnia
2010 r.).czy|i lalczycie|i zatrudnionych
przez mianowanieotaz na czas
nieokreślony;
4) inlbrmacjęo odbywaniuprzeznauczycielistażuna stopieńawansuzawodowego;
5) propozycjęformrealizacji3 i4 godzinywychowaniefizycznego(dyrektorzyszkół);
godzindo dyspozycjidyrektorawynikającychz $ 2 łsl. 5
6) propozycjęrofdysponowania
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania \!) szkołachpublicznych
odrębniedla kazdegooddziału;
7) wykaf nauczycieli,którzy nie wypracująobowiązującego
ich pensum.odlębnie:
przez
a) dla nauczycielizatudnionych
mianowanie,
b) dla nauczycięlizatrudnionych
na czasnieokeślony;
8) wykazdzieci zakwalifikowanych
do indywidualnych
formpomocy;
9) wnioski do organu prowadzącegoo uzupełnienietygodniowegoobowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych|ub opiekuńczych (dla każdego
nauczycięlaodrębnie);
l0)wykaz nauczycieli, z którymi dyrektor zamierza rozwiązać stosunek pracy
(wypowiedzieć
warunkipracyi płacy);
I l) programyszkoleniasportowego
dla klas sportowych;
l2)ęwentua|niępismo do organu prowadzącegow sprawie przyznalia dodatkowych
godzin/podziałuna grupy,itp'' ze szczególnymuzasadnienięm
potrzeby(dla kazdej
sprawyodrębnię).
5. w arkuszuorganizacjipracyszkołynależyumieścić
zajęciaedukacyjne'.wychowaniedo
zycia w rodzinie''w liczbiegodzinwynikającejzrozpotządzenia.
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6. w arkuszu organizacji szkoły/przedszkolanależy wysfczęgó|nić nauczycieli
zatrudnionych
wg stanuna l września
20l0 r'
'1.
Ze względuna specyfikępracy i szczególnewarunki,w jakich funkcjonujejednostka
oświatowa, organ prowadzący fioi.e pfzyznać dodatkowe etaty administracyjno.
obsługowe oraz zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych. wychowawczych lub
opiękuńczych.
8 . Dyręktor opracowujearkusz organizacjipracy w roku szko|nym2010/2011zgodnię
z niniejszymizasadami.a w sprawieprzyznaniadodatkowychgodzirr/podziałuna grupy
itp'' występujęz odrębnym pismem do olganu prowadzącego,ze szczęgółowym
uzasadnieniempotzeby. Dęcyzję podejmujeBurmistrz po dokonaniu szczegółowęj
analizysyuacji danejjednostki.
9. Bezwfględnie w każdym przypsdku' dyrektor w t€ r minie do dnia 15 września
2010 r. (wg stanu na dzień l0 wrześniaz mocą obowiązującą,co do zasady, od
l wrześni' 2010 r.)' sk|ada * 2 egzemp|arzacb zaopiniowany pizez f^dę
pedagogicznąi związki zawodowe ,,Arkusz oĘanizacji przedszkola/szkoły.na
Dziennik Podawczyw UrzędzieMiejskim w Sulkowicach(liczy się data wpłrłu).
Do arkuszaorganizacji.o którymmowaw ust.9, dyrektorwiniendołączyć:
l) wykaz nauczycieli zatrudnionychw szkole z podaniem ich kwalifikacji i formy
(na|ejryzAktualizować
zatrudn|e|\ia
kwalifikacje,stopieńawansu'wskazaćobowiązujący
przydziałczynnościx
2) informacjęo przydzialęwychowawstw;
3) wykaz nauczycieliuzupełniających
etatw innejszkole;
4) wykaf nauczycie|idopełniających
etatinnejszkoły;
5) informacjęo liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawouowego'ze
wskazaniemnauczycieliodbywających
stazoraz terminówzlożeniawnioskówo podjęcie
postępowań
kwalifikacyjnychlub egzaminacyjnych
w roku szkolnym20l0/20l l l
rozdysponowanie
godzin
6)
do dyspozycji d}Tektora wynikających z $ 2 rur 5
rozporządzenia w spłąwie rumowych planów nauczania \ł szkolach publicznych odrębniedla kaŹdegooddziału;
7) wykaz zajęć i czynnościwynikającychz zadań statutowychszkoły, w tym zajęć
opiekuńczychi wychowawczychuwzględniających
potżebyi zainteresowania
uczniów,
realizowanychw ramachd\Ą/óchgodzin dodatkowychwprowadzonychdo rea|izacjina
podstawie zmiany w zakesie a . 12 ust' 2 -wprowadzonejustawąz dhia 21 listopada
200łJr. o zmianie ustąu,y Karra Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr l pof' !) - ze
wskazaniemnauczycie|irealizujących
te zajęcia(tzw. |9 i 20 godzina);
8) wykaf zaopiniowwtyprzez radę pedagogicznąi radę rodziców wskazujący formy
realizacjidwóch godzinobowiązkowychzajęćwychowaniafizycznego(3 i 4 godzina)dla
poszczególnychkIas;
9) informacjęo godzinachprzyznanychptzez otganprowadzącyponadnormy wynikające
z przepisów;
lO)wykaz uezniów, zakwalifikowanychdo indy.widualnych
form pomocy, podającm.in.:
rocznik, klasę, formę zajęć' planowanątygodniowąliczbę godzin' czas prowadzenia
zajęć,nazwiskonauczyciela,numeri datęwydaniaorzeczeniaporadnipsycho|ogicznopedagogicznej, odrębnie dla: klas integracyjnych' indywidualnego nauczania'
indywidualnych zajęć rewalidacyjnychoraz indywidua|nychzajęć rewalidacyjno.
wychowawczych wraz z Kałląmi Indwidu1lnego N(]ucząnia'Kartami Zajęć Rewalidacji
Indyłidualnei, Kartami IndywklualnychZajęćRewalidacyjno-I|ychowal,czych;
1l) informacjęo podzialeklas (oddziałów)
na grupy_ z powołaniem
sięna podstawęprawną
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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/przedszkolnejdla osoby niebędącejuczniem (wychowaŃięm przedszkola).
Podstawa prąw a: art. 67a ust. ] I|std||yz d ia 7 vrrześnia]99I r. o s,stemie oświa|y
(Dz' U, z 2004L Nr 256poz' 2572z poźn,zn.).
10' Zatwierdzony przez organ prowadzący ''Arkusz organizacji przedszko|ay'szkoły''jest
podstawą pracy przedszkolay'szkoływ roku szkolnym 2010/2011.
11.Aktualizacji ,'Arkusza organizacji pEedszkola./szkoły''(w formie aneksu) dokonuje
się rł przypadkuzrrrianw zakrcsie etatyzacji.
12. Zobowiąa!ę Państwa D}Tektolów _ do szczególnie sumiennego przestrzegania
niniejszych zasad.
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