
ZARZADZENIE NR 0050.19.2011
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie zalozen do opracowania arkuszy organizacji pracy szkól
i przedszkoli prowadzonych przez gmine Ujazd na rok szkolny 2011/2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z póznozm.), art. 5 ust. 5, art. 5a, art. 5c pkt 3,
art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr
256, poz. 2572 z póznozm.) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Ustalam zalozenia do opracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli na rok
szkolny 2011/2012, prowadzonych przez gmine Ujazd, stanowiace zalacznik do
zarzadzenia.

§2

1. Wykonanie zarzadzenia powierzam dyrektorom szkól i przedszkoli prowadzonych
przez gmine Ujazd.

2. Nadzór nad wykonaniem zarzadzenia powierzam dyrektorowi Gminnego Zarzadu
Oswiaty w Ujezdzie.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik do Zarzadzenia Nr 0050.19.2011
Burmistrza Ujazdu z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie w sprawie zalozen do
opracowania arkuszy organizacji pracy
szkól i przedszkoli

Wytyczne Burmistrza Ujazdu do opracowania arkuszy
organizacji pracy szkól i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012

I. PODSTAWAPRAWNA

Liczbe godzin poszczególnych zajec opiekunczych, wychowawczych i dydaktycznych
oraz wymagania kwalifikacyjne nauczycieli okreslamy dla poszczególnych typów
szkól w oparciu o nizej wymienione zapisy:

1) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól /Dz. U. Nr 61,
poz. 624 zm. z 2002r. Nr 10 poz.96, z 2003r. Nr 146 poz. 1416, z 2004r. Nr 66 poz.
606, z 2005r. Nr 10 poz.75, z 2007 Nr 35, poz.222/,

2) Statuty poszczególnych placówek oswiatowych.
3) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie

szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkól
i wypadków, w których mozna zatrudnic nauczycieli nie majacych wyzszego
wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycieli 1 Dz. U. Nr 50,
poz.400 l,

4) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkolach publicznych I Dz. U. Nr 15
poz.142, zm. Nr 137 poz.1155, z 2003r. Nr 39 poz. 337, Nr 116 poz. 1093, z 2004r.
Nr 43 poz.393, z 2005r. Nr 30 poz. 252, z 2008r. Nr 72, poz.420, z 2009r. Nr 54, poz.
442/,

5) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkól IDz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17/,

6) Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej I Dz. U. Nr 97, poz. 801-
art.2 - czwarta godzina wychowania fizycznegol,

7) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietna 1992r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkolach
I Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83 poz.390, z 1999r. Nr 67 poz.753/,

8) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i placówkach I Dz. U. Nr 11, poz. 114/,

9) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r.
w sprawie warunków organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie w przedszkolach,
szkolach i oddzialach ogólnodostepnych lub integracyjnych IDz. U. Nr 19 poz. 167/,
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10)Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego 1 Dz. U. Nr 46 poz.432, z 2003r. Nr 104
poz.965, Nr 141 poz. 1362, z 2004r. Nr 164 poz. 1716, z 2005r. Nr 142 poz. 1191,
z 2006r.Nr 36 poz. 250, Nr 86 poz.595, Nr 141 poz.999, z 2010r.Nr 2, poz. 4/,

11)Pensum godzin nauczyciela okresla art.42 ust.3 Karty Nauczyciela,
12)Znizki godzin dla kadry kierowniczej okresla uchwala Nr XXXI/136/2005 Rady

Miejskiej w Ujezdzie z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
i rozmiaru znizek tygodniowego, obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczyciela
bedacego dyrektorem, wicedyrektorem szkoly lub pelniacemu inne stanowisko
kierownicze w szkole.

13)Obowiazkowe pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów okresla uchwala Nr
XXXl/135/2005 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego, obowiazkowego wymiaru godzin zajec dla pedagoga, psychologa,
logopedy i nauczyciela - doradcy metodycznego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Ustala sie jednolite zasady organizacji pracy przedszkoli, szkól podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez Gmine Ujazd - stanowiace podstawe do opracowania
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012. Ilekroc w dalszej czesci wytycznych jest
mowa o:

1. szkole - nalezy przez to rozumiec przedszkole, oddzial przedszkolny, szkole
podstawowa, gimnazjum, dla których organem prowadzacym jest Gmina Ujazd,

2. dyrektorze - nalezy rozumiec dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3. roku szkolnym - nalezy przez to rozumiec okres pracy szkoly od dnia

01 wrzesnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.,
4. uczniu - nalezy przez to rozumiec równiez wychowanka przedszkola.

Zaopiniowany i zatwierdzony przez Burmistrza Ujazdu arkusz organizacji szkoly stanowi
dla dyrektora podstawe do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracowników
administracyjno-obslugowych.
Projekt organizacji szkoly winien okreslic zgodnie z planem nauczania przyjetym dla
danego etapu edukacyjnego i z uwzglednieniem cyklu ksztalcenia:

1. tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup
przedmiotów,

2. liczbe godzin:
- do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostaly rozdysponowane,
- religii,
- pracy bibliotekarza,
- nauczania indywidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),
- rewalidacyjnych (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

3. w szkolach, gdzie sa tworzone dwa lub wiecej oddzialy tej samej klasy nalezy ustalic
zblizona liczbe uczniów w poszczególnych oddzialach,

4. liczbe godzin wynikajacych z podzialu na grupy,
5. liczbe dzieci w poszczególnych oddzialach z podzialem na liczbe chlopców

i dziewczat,
6. liczbe godzin realizowanych w klasach laczonych.

III. STANDARDY DOTYCZACE ZATRUDNIANIA WE WSZYSTKICH TYPACH
PLACÓWEK.

1. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
. w pierwszej kolejnosci winni byc zatrudniani nauczyciele o pelnych

kwalifikacjach okreslonych w przepisach prawa oswiatowego z gminnych
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samorzadowych placówek oswiatowych, którzy traca lub wczesniej
utracili prace, w wynikuzmian organizacyjnych w sieci szkól,

· nauczyciele, którzy winni uzupelniac godziny brakujace do
obowiazujacego pensum godzin,

. absolwenci szkól z pelnymikwalifikacjami,
· nauczyciele emeryci i rencisci, z pelnymikwalifikacjami,wylacznie po

uzyskaniu zaswiadczenia o braku innych ofert pracy z Powiatowego
Urzedu Pracy za zgoda organu prowadzacego i tylko na okres
zastepstwa - krótszy niz jeden rok szkolny (urlopy macierzynskie,
zwolnienia chorobowe); nalezy unikac zatrudniania emerytów i rencistów
na czas nieokreslony,

· zawieranie "umów na zastepstwo" wynikajacych z dluzszych nieobecnosci
nauczycielijest dopuszczalnew formieaneksudo projektu
organizacyjnego. Ustala sie, ze dluzsza nieobecnosc nauczyciela to
nieobecnosc:
-powyzej 2 tygodni dla nauczycieliklas IV-VIszkólpodstawowych
i I - III gimnazjum,

- powyzej 1 tygodnia dla oddzialówprzedszkolnychorazklas I -III szkól
podstawowych.

· w sytuacjachnaglychi wyjatkowych- dyrektorustalaswojadecyzje
z organemprowadzacym,

· wszelkiezmianyw arkuszuorganizacyjnymplacówkinalezywprowadzac
aneksem.

· dyrektor zobowiazany jest do szczególnej polityki kadrowej majac na
uwadze takie organizowanie pracy, aby umozliwic nauczycielom
osiagniecie sredniego wynagrodzenia, o którym mówia przepisy art.
30 Karty Nauczyciela.

2. STANOWISKA KIEROWNICZE
· Kadre kierownicza przedszkoli i szkól gminy Ujazd obowiazuje pensum godzin

obowiazkowych wynikajacych z uchwaly nr XXXI/136/2005 Rady Miejskiej w Ujezdzie
z dnia 1 lutego 2005 r.

· Stanowisko wicedyrektora tworzy sie w szkole podstawowej i gimnazjum liczacej co
najmniej 12 oddzialów.

· Stanowisko kierownika swietlicy tworzy sie w szkole (placówce), w której:
a) opieka objeto co najmniej 100 uczniów,
b) prowadzi sie dozywianie,
c) do szkoly dowozona jest mlodziez.

· W szkolach filialnych i w przedszkolach funkcje kierownicza pelnia tzw.
administratorzy.

3. LIMITY OBSADY ETATOWEJ DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH NIE
REALIZUJACYCH ZADAN DYDAKTYCZNYCH.

. Organizacje pracy swietlicy nalezy dostosowac do liczby uczniów w szkole i ich
potrzeb oraz mozliwosci wynikajacych z nastepujacych zasad okreslajacych liczbe
etatów nauczycieli swietlicy:

w szkolach podstawowych liczacych:
a) do 100 uczniów - do 1,0 etatu
b) od 101 do 200 - do 2,0 etaty
c) od 201 do 300 -do 2,5 etatu
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w aimnazium liczacym:
a) do 150 uczniów - do 0,5 etatu
b) od 151 do 200 -do 0,75 etatu
c) od 201 do 250 - do 1,0 etatu
W liczbie uczniów, na podstawie której ustala sie limit etatów nalezy uwzglednic
uczniów oddzialów przedszkolnych,

. pedaaoa szkolny:

w szkolach podstawowych liczacych:
a) od 50 uczniów do 100 - 0,25 etatu
b) od 101 do 200 -0,5 etatu
c) od 201 do 300 - 0,75 etatu
w gimnazjum:
a) do 150 uczniów
b) od 151 do 200
c) od 201 do 300

- do 0,5 etatu
- 0,75 etatu
- 1,0 etatu

. psycholoa szkolny w gimnazjum - do 0,25 etatu,

. loaopeda - o koniecznosci i wymiarze zatrudnienia decyduje dyrektor szkoly,
(potrzeba godzin logopedy ma wynikac z liczby uczniów wskazanych przez poradnie
psychologiczno- pedagogiczna oraz mozliwosci finansowych szkoly),

. zatrudnienie psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga jest uzaleznione od
rzeczywistych potrzeb szkoly i wymaga uzgodnienia z dyrektorem Gminnego Zarzadu
Oswiaty w Ujezdzie,

. stanowiska nauczycieli bibliotekarzy tworzy sie wg nastepujacych zasad:
./ 1 godzina na 10 uczniów w szkole podstawowej,
./ 1 etat w gimnazjum,

4. PRACOWNICY OBSLUGI I ADMINISTRACJI.

Wielkosc etatów administracyjno-obslugowych powinna wynikac z faktycznych potrzeb
i zakresu czynnosci pracowników, majac na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich
czasu pracy i racjonalne gospodarowanie srodkami finansowymi budzetu placówki. Liczbe
etatów administracyjno-obslugowych w szkolach i przedszkolach nalezy planowac na
poziomie roku szkolnego 2010/2011.,

IV. STANDARDY DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY SZKOLY

1. LICZEBNOSC ODDZIALÓW

. liczba wychowanków w przedszkolach samorzadowych w oddziale nie powinna
przekraczac 25,

. rekrutacje do przedszkoli i punktów przedszkolnych przy szkolach nalezy
przeprowadzic do konca kwietnia i ujac w arkuszu organizacyjnym; rekrutacja odbywa
sie wedlug odrebnego regulaminu rekrutacji,

. liczba uczniów w oddziale szkoly podstawowej (zgodnie ze statutem) powinna
wynosic w kI. I-III do 26 uczniów, kI. IV - VI do 30 uczniów,

. liczba uczniów w oddziale gimnazjum (zgodnie ze statutem) powinna wynosic do 32
uczniów.
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2. LACZENIEKLAS

W szkolach dzialajacych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych
dopuszcza sie organizacje nauczania w klasach laczonych. Okresla sie
szczególowe warunki w zakresie organizacji klas laczonych w placówkach
oswiatowych z terenu Gminy Ujazd.

. laczenie klas w szkolach podstawowych nastepuje, gdy liczebnosc oddzialów
wynosi mniej niz 12 uczniów,

. klasy z liczba mniejsza niz 12 laczy sie z klasa nizsza lub wyzsza na tym
samym etapie edukacji (I - III, IV- VI)nauczania, z tym ze oddziallaczony
nie moze liczyc wiecej niz 24 uczniów,

. laczenie odbywa sie wedlug nastepujacych zasad:
- w klasach I-III szkoly podstawowej laczenie obejmuje do 30%

obowiazkowych zajec edukacyjnych i wszystkie zajecia dodatkowe,
- w klasach IV - VI szkoly podstawowej laczenie obejmuje nastepujace

przedmioty: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika, informatyka,
religia oraz zajecia dodatkowe,

. decyzje w sprawach watpliwychpodejmuje Burmistrz.

3. ZASADY PODZIALU NA GRUPY

1. Podzial na grupy jest mozliwy w nastepujacych przypadkach:
. na zajeciach z jezyków obcych grupy od 10 do 24 uczniów (w tym zespoly

miedzyoddzialowe w klasach IV- VI szkól podstawowych i gimnazjum,
. informatyki, technologii informacyjnej, elementów informatyki w oddzialach,

liczacych wiecej niz 25 uczniów z tym, ze liczba uczniów w grupie nie moze
przekroczyc liczby stanowisk komputerowych w pracowni,

. zajecia z wychowania fizycznego:
-w klasach I - III zajecia prowadzi sie z cala klasa,
-w klasach IV - VI szkoly podstawowej i gimnazjum prowadzone sa

w grupach liczacych od 12 do 26 uczniów, przy czym mozliwe jest
tworzenie grup miedzyoddzialowych lub grup miedzyklasowych, jednakze
w ilosci nie powodujacej zwiekszenie liczby godzin,

. zajecia z wychowania do zycia w rodzinie - ogólem 14 godzin dla ucznia, (9 h
razem + 5 h dz. = 5 h chl.) - dla nauczyciela.

2. Grupy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnejnie powinny przekraczac
12osób.

3. Zajecia wyrównawcze - ilosc osób uzalezniona od wytycznych Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej- nie mniejniz 3 osoby.

4. Zajecia specjalistyczne (kólka) - nie mniej niz 5 osób.

4. ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Zasady organizacji indywidualnego nauczania -§ 1-3 rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i mlodziezy (Dz. U. Nr 175, poz.
1086 z 2008 r.)

1. Indywidualne nauczanie organizuje sie z uczniami, których stan zdrowia
uniemozliwia lub utrudnia uczeszczanie do szkoly, na okres okreslony
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Godziny nauczania
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indywidualnego oraz zajec rewalidacyjnych zostaja wprowadzone do arkusza
organizacyjnego szkoly wylacznie na podstawie orzeczenia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, po wydaniu decyzji przez Burmistrza.

2. Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajec rewalidacyjnych
w trakcie roku szkolnego, nastepuje po akceptacji Burmistrza na wniosek
dyrektora szkoly wraz z niezbedna dokumentacja i skutkiem finansowym
zmian.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajec indywidualnego nauczania realizowanych
bezposrednio z uczniem wynosi:

. dla dzieci zerowego etapu edukacyjnego - 6-latków- od4 do 6 godz.

. dla uczniów kI. I-III szkoly podstawowej - od 6 do 8 godz.

. dla uczniów kI. IV - VI szkoly podstawowej - od 8 do 10 godz.

. dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godz.

. rewalidacja indywidualna - 2 godziny tygodniowo.
4. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoly tak, aby zapewnic z jednej

strony zaspakajanie potrzeb edukacyjnych danego dziecka, z drugiej strony
spelnic wskazania zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególnosci dotyczace organizacji róznych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

5. Zajecia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi sie w miejscu pobytu
ucznia. Dyrektor szkoly ustala dla ucznia zakres, miejsce i czas nauczania
indywidualnego co oznacza, ze w szczególnych przypadkach mozna je
organizowac w szkole.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoly moze powierzyc prowadzenie
zajec indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole
lub placówce.

7. Warunkiem wyplaty wynagrodzenia nauczycielowi prowadzacemu zajecia
nauczania indywidualnego bedzie wykaz faktycznie przeprowadzonych
godzin.

5. ZASADY ORGANIZACJI DODATKOWYCH ZAJEC EDUKACYJNYCH.

. Nie wyraza sie zgody na prowadzenie platnych zajec pozalekcyjnych
i pozaszkolnych. Zajecia pozalekcyjne winny byc zaplanowane na podstawie
art. 42 Karty Nauczyciela.

. dowozenie uczniów odbywac sie bedzie w ramach godzin swietlicowych lub
zgodnie z umowa zawarta z Gmina Ujazd. Sposób zapewnienia opieki nad
mlodzieza dowozona uzaleznia sie od decyzji dyrektora,

. zajecia dydaktyczno-wychowawcze, kompensacyjne, logopedyczne
i gimnastyki korekcyjnej organizuje sie z godzin pozostajacych do
dyspozycji dyrektora.

V. STANDARDY PRZYDZIELANIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH I DORAZNYCH
ZASTEPSTW.

. praca w godzinach ponadwymiarowych
w przypadkach wymienionych wart. 35 ust. 1
nauczyciela % obowiazujacego pensum,
obowiazujacego pensum).

. nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze ( dyrektorzy,
wicedyrektorzy i kierownicy) powinni realizowac ustalony uchwala Rady
Miejskiej tygodniowy wymiar zajec dydaktycznych uwzgledniajacy liczbe

dopuszczalna jest tylko
Karty Nauczyciela (bez zgody
za zgoda nauczyciela 'Y2
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godzin. W szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznoscia realizacji
programu nauczania moga realizowac godziny ponadwymiarowe w wymiarze
nieprzekraczajacym 4 godziny tygodniowo.

. dorazne zastepstwa nalezy przydzielac w miare mozliwosci nauczycielom
posiadajacym te same lub zblizone kwalifikacje,

. kadra kierownicza zastepuje nieobecnych nauczycieli w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Arkusz organizacyjny szkoly powinien byc opracowany zgodnie
z przepisami prawa i powiazany z planem finansowym placówki.
Dyrektorów placówek zobowiazuje sie do przestrzegania dyscypliny
budzetowej.
Jezeli wstepne opracowania arkusza wskazuje na koniecznosc
odstepstw od ustalonych zasad przed umieszczeniem w arkuszu
organizacyjnym nalezy je uzgodnic z dyr. GZO do 15 kwietnia 2011r.
Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoly, powstale w trakcie roku
szkolnego, nalezy zglaszac do akceptacji niezwlocznie na co najmniej 5
dni przed data wprowadzenia zmian. Niedopuszczalne jest przedlozenie
do zatwierdzenia aneksu po dacie obowiazywania zmian.

2.

3.

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE PROSZE O RZETELNE I PRAWIDLOWE
PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACYJNYCH

Ujazd, dnia 15 marzec 2011 r.

Dla dyrektorów placówek oswiatowych srody winny byc dniami wolnymi od zajec
dydaktycznych.
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