
Zarządzenie Nr 30/O/11 
Burmistrza  Głuszycy 

 
z dnia 6 kwietnia 2011 r 

 
 
 

w sprawie : ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na 
rok szkolny 2011/2012  prowadzonych przez Gminę Głuszyca. 
 
 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art.34a ust.2 
pkt.3 w związku z art.5c pkt.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256,poz. 2572 z późn. z.) 
 
 
                                        zarządzam co następuje : 
 
 
 § 1. Ustala się zasady opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkola na rok 
szkolny 2011/2012, stanowiące załącznik do zarządzenia. 
 
 § 2. Wszelkie odstępstwa od przyjętych unormowań wymagają pisemnej zgody 
Burmistrza Głuszycy. 
 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola oraz  
 inspektorowi ds. edukacji i spraw społecznych  
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                                                                                      BURMISTRZ 
                                                                                                      Alicja Ogorzelec 
 
 
 
 
 
Sporządziła : 
U. Zaleska 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 



                                                                                    Załącznik 
                                                                                   do Zarządzenia Nr 30/O11 
                                                                                   Burmistrza Głuszycy z dnia  6 .04.2011r 

 
 
Zasady opracowania arkuszy organizacji  szkół i przedszkola na rok szkolny  2011/2012 

 
I Postanowienia  ogólne 
1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor na podstawie Rozporządzenia 
MEN w sprawie ramowych planów nauczania oraz niniejszych wytycznych. 
2. Arkusz organizacji musi  być adekwatny do przyznanego szkole budżetu, powinien być 
opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy optymalnym 
wykorzystaniu środków finansowych.  
3. Dyrektor szkoły przedkłada do dnia  8 kwietnia 2011 r 
a/ projekt arkusza organizacyjnego – 1 egzemplarz, 
b/ szkolne plany  nauczania  klas rozpoczynających  naukę – 1 egzemplarz, oraz innych klas 
w przypadku modyfikacji  
c/ wykaz pracowników administracji i obsługi / imię i nazwisko, wymiar zatrudnienia,  
   staż pracy/, 
d/ informację dotycząca, dożywiania / ilość  wydawanych obiadów z podziałem na uczniów 
     i inne osoby -  dot. Szk. Podst. Nr 3 i Gimnazjum/ w roku szkolnym 2010/11. 
4. Dyrektor  szkoły przedkłada do dnia 30 kwietnia  2011r : 
a/ arkusz organizacji szkoły   - 2 egzemplarze, 
b/ wykaz kadry wg dotychczasowego wzoru - 2 egzemplarze. 
c/ szkolne plany  nauczania  klas rozpoczynających  naukę – 1 egzemplarz, oraz innych klas 
w przypadku modyfikacji  
d/ informację dotyczącą  awansu zawodowego nauczycieli z wyróżnieniem terminów : tj  
od 1 września 2011 i od 1 stycznia 2012 r. 
Arkusz organizacji szkoły/przedszkola wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną-
/adnotacja na arkuszu z podaniem nr  i daty uchwały/. 
 
II Liczebność uczniów w oddziale  : 
1. W oddziale  przedszkolnym  przy szkole podstawowej liczba dzieci  nie może być mniejsza 
niż 25. Rekrutację do oddziałów przedszkolnych i  przedszkola należy przeprowadzić do 
końca kwietnia 2011r. 
2. Liczba uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych od 25 do 30, 
3. Liczba uczniów klas pierwszych w gimnazjum od 25 do 30 
4. Liczba uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół  od 28 do 30.  
5. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może spowodować stworzenia dwóch klas w miejsce 
jednej i jest możliwe pod warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz spełnieniu warunków 
określonych w statucie szkoły i rozporządzeniu MENiS z dnia 20 lutego 2004r w sprawie 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych . 
6. Liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjum należy planować,  biorąc pod 
uwagę liczbę uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
 
III Wymiar godzin : 
1. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych : 
a/ pedagogów w szkołach podstawowych  -  
- do 150 uczniów                  - 12/24 etatu 
- od 151 – do 250 uczniów   - 18/24 etatu 
- od 250 - do 350 uczniów   -  1 etat     
b/ pedagogów w gimnazjum i zespole szkół  - do 300 uczniów  -  1 etat , 



c/ wychowawców świetlic - w SP. 1, 2 – 15 h ,  SP.3– 26 h , Gimnazjum – 15 h tygodniowo, 
d/ bibliotekarzy – SP. 1, 2,  ZS – 10 h ;  SP. 3 i GP  - 15 h  tygodniowo, 
e/ logopedy  w SP. 2 – 1 etat dla wszystkich placówek. 
 
2. Godziny nauczania indywidualnego przyznawane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Wnioski w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia 
indywidualnego należy przedłożyć  do dnia 15 sierpnia 2011r do organu prowadzącego. 
Godziny nauczania indywidualnego mogą dopełniać etat tylko wówczas, gdy nauczanie 
indywidualne przyznane jest na cały rok szkolny. 
3. Podział na grupy wg obowiązujących przepisów na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z informatyki, języków obcych i zajęć wychowania fizycznego. 
Pula godzin dyrektorskich nie podlega zwiększeniu w przypadku podziału  oddziału na grupy. 
4. Zatrudnienie w szkole nauczycieli emerytów oraz nauczycieli pracujących w pełnym 
wymiarze w innej szkole może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z organem prowadzącym 
po wcześniejszym udokumentowaniu niemożności zatrudnienia innego nauczyciela. Decyzja 
w tej sprawie może zostać podjęta dopiero z początkiem roku szkolnego. 
5. Godziny pracy dyrektora ustalone są w Uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr 
XXV/159/2009 z dnia 30 marca 2009r  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz  realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin. 
6. Nie należy planować  godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej. 
7.Zatrudniać nauczycieli czynnych zawodowo, którzy tracą pracę w wyniku zmian 
organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głuszyca. 
 
IV Zatrudnienie administracji i obsługi 
1. Ilość etatów administracji i obsługi : 
a/  główny księgowy, sekretarka lub referent  - 1,5 etatu przypadające na 300 uczniów, 
b/  sprzątaczka                                                 -  1 etat na każde  700-1000m2 , 
c/  woźny, konserwator                                    -  1 etat na 12 oddziałów, 
d/  kucharz, pomoc kuchenna ,                        - 1,5 etatu na 100 osób żywionych w stołówce  
 
V Inne postanowienia 
1. Akceptacja  arkuszy organizacyjnych  przez organ prowadzący  następuje do dnia  
27 maja 2011r. 
2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego winna być dokonana weryfikacja arkuszy 
organizacyjnych szkół , w razie konieczności należy sporządzić  stosowny aneks, który należy 
przedłożyć  Burmistrzowi Głuszycy w terminie  do 26 sierpnia 2011r. 
3. Wszelkie zmiany w organizacji placówki powstałe w trakcie roku szkolnego umieszczone  
w kolejnych aneksach należy zgłaszać do akceptacji co najmniej 7 dni przed datą wprowadzenia 
zmian. Aneks powinien szczegółowo opisywać dokonane zmiany, uzasadniać ich konieczność 
oraz szacować przewidywane koszty. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe proszę o rzetelne i prawidłowe przygotowanie projektów 
organizacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 


