
Zarzadzenie Nr 0050.90.2012
Burmistrza Ujazdu

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zalozen do pracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli
prowadzonych przez gmine Ujazd na rok szkolny 2012/2013

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. 1591 z 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 r. Nr
256, poz. 2572 z póznozm.) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Ustalam zalozenia do opracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli na rok
szkolny 2012/2013, prowadzonych przez gmine Ujazd. stanowiace zalacznik do zarzadzenia.

§2

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

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

- --- -- - -



Zalacznik do Zarzadzenia NR
0050.90.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia
30 marca 2012 r. 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 2012/2013

I. PODSTAWAPRAWNA
przy planowaniu organizacji pracy szkoly nalezy uwzglednic obowiazujace przepisy
prawa, a w szczególnosci:

~ ustawe z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.),

.. ustawe z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674 ze zm.),

.. ustawe z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1675 ze zm.),

~ ustawe z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

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 2012/2013. Ilekroc w dalszej czesci wytycznych jest
mowa o:

1. szkole - nalezy przez to rozumiec przedszkole, szkole pOdstawowa,gimnazjum, dla
których organem prowadzacymjest Gmina Ujazd,

2. dyrektorze - nalezy rozumiec dyrektora szkoly,
3. roku szkolnym - nalezy przez to rozumiec okres pracy szkoly od dnia

01 wrzesnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.,
4. uczniu - nalezy przez to rozumiec równiezwychowanka przedszkola.

Zaopiniowany i zatwierdzony przez Burmistrza Ujazdu arkusz organizacji szkoly stanowi
dla dyrektora podstawe do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli
i pracownikówadministracyjno-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,
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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
samorzadowych placówek oswiatowych, którzy traca lub wczesniej
utracili prace, w wyniku zmian organizacyjnych w sieci szkól,

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

. absolwenci szkól z pelnymi kwalifikacjami,

. nauczyciele emeryci z pelnymi kwalifikacjami, 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
nauczycieli jest dopuszczalne w formie aneksu do projektu
organizacyjnego. Ustala sie, ze dluzsza nieobecnosc nauczyciela to
nieobecnosc:

- powyzej 1 tygodnia dla oddzialówprzedszkolnych oraz klas I-III szkól
podstawowych,

- powyzej 2 tygodni dla nauczycieli klas IV-VI szkól podstawowych
i I - III gimnazjum

. w sytuacjach naglych i wyjatkowych - dyrektor ustala decyzje
z organem prowadzacym,

. wszelkie zmiany w arkuszu organizacyjnym placówki nalezy wprowadzac
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. LIMITY OBSADY ETATOWEJ DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH NIE
REALIZUJACYCHZADAN DYDAKTYCZNYCH.

. Przy ustalaniu liczby grup swietlicowych nalezy wziac pod uwage czas pracy
wychowawcy swietlicy szkolnej oraz liczbe dzieci przebywajacych na swietlicy w tym
samym czasie. Nalezy pamietac, iz zajecia swietlicowe organizuje sie dla dzieci, które
musza przebywac na terenie placówki dluzej niz to wynika z ich planu zajec, ze wzgledu
przede wszystkim na organizacje dowozu lub, gdy czas pracy rodziców uniemozliwia im
zapewnienie opieki nad dzieckiem. W drugim przypadku rodzice
( opiekunowie prawni) dziecka powinni zlozyc w szkole deklaracje, iz nie sa w stanie
zapewnic dziecku opieki ze wzgledu na godziny pracy i wnosza o zapewnienie w tym
czasie opieki przez szkole. Inne dzieci moga korzystac z zajec swietlicowych razem
z dziecmi, o których mowa wyzej, gdy nie spowoduje to zwiekszenia liczby godzin tych
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zajec. W miare mozliwosci zasada ta powinna dotyczyc równiez dzieci, które nie
uczeszczaja na lekcje religii i wychowania do zycia w rodzinie.

- PG Ujazd - 0,5 etatu
- PSP Ujazd - 1,5 etatu
- Pozostale godziny swietlicowe ,oraz brakujace godziny swietlicowe w pozostalych

placówkach organizuje sie wg potrzeb zwiazanych z dowozem i odwozem dzieci.
Korekty zostana wprowadzone aneksem we wrzesniu br.

pedagog szkolny:
- w przedszkolach - 0,25 etatu
- w szkolach podstawowych - PSP Ujazd po 0,5 etatu

PSP Olszowa, PSP Jaryszów po 0,25 etatu
-w gimnazjum - 0,5 etatu

. psycholog szkolny - PG Ujazd do 0,5 etatu,

. logopeda - o koniecznosci i wymiarze zatrudnienia decyduje dyrektor szkoly,
(potrzeba godzin logopedy ma wynikac z liczby uczniów potrzebujacych,

· stanowiska nauczycieli bibliotekarzy tworzy sie wg nastepujacych zasad:
./ 1 godzina na 15 uczniów w szkole.

3. PRACOWNICYOBSLUGI 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.

1. Zatrudnienie pracowników administracyjnych:
sekretarze i intendenci, jak w roku szkolnym 2011/2012.

2. Zatrudnienie konserwatorów:
- PSP Ujazd - 0,75 etat
- PG Ujazd - 1 etat
W pozostalych placówkach konserwatorzy beda zatrudnieni na poziomie roku
szkolnego 2011/2012.

3. Zatrudnienie pracowników obslugi:
~ sprzataczki, wozne oddzialowe zatrudnione na 0,75 etatu, 0,5 etatu i 0,25

etatu - bez zmian tj. na poziomie roku szkolnego 2011/12,
~ kucharki, pomoce kuchenne - bez zmian, jak w roku szkolnym 2011/2012,
~ sprzataczki, wozne, wozne oddzialowe zatrudnione w roku szkolnym 2011/12

na calym etacie, w roku szkolnym 2012/13 beda zatrudnione na 7/8 etatu
oprócz szkoly filialnej w Zimnej Wódce.

IV. 51ANDARDY DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY 5ZKOL Y

1. LICZEBNOSC ODDZIALÓW

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

· rekrutacje do przedszkoli nalezy przeprowadzic do konca kwietnia i ujac w arkuszu
organizacyjnym; rekrutacja odbywa sie wedlug odrebnego regulaminu rekrutacji,
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. liczba uczniów w oddziale szkoly podstawowej (zgodnie ze statutem) powinna
wynosic w kI. I - III do 26 uczniów, kl. IV - VI do 30 uczniów,

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

· szkola bedzie mogla przyjac ucznia spoza obwodu szkolnego pod warunkiem, ze nie
spowoduje to utworzenia nowego oddzialu.

2. LACZENIE KLAS

W szkolach dzialajacych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych
zobowiazuje sie prowadzenie 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 14 uczniów,

· klasy z liczba mniejsza niz 14 laczy sie z klasa nizsza lub wyzsza na tym
samym etapie edukacji (I - III, IV - VI) nauczania, z tym ze oddzial laczony
nie moze liczyc wiecej niz 26 uczniów w klasach I-III i 28 w klasach IV-VI.

. laczenieodbywasiewedlugnastepujacychzasad:
- 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,

. PG Ujazd - informatyke, jez. mniejszosci niemieckiej iwych. fiz. zorganizowac
dla klas trzecich jako zajecia miedzyoddzialowe,

· decyzje w sprawach watpliwych podejmuje 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 chI.) - dla nauczyciela.

2. Grupy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinny przekraczac
12 osób.

3. Zajecia wyrównawcze - ilosc osób uzalezniona od wytycznych poradni
psychologiczno-pedagogicznej - nie mniej niz 3 osoby.

4. Zajecia specjalistyczne (kólka) - nie mniej niz 10 osób.

5

- ---



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
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 Zespolu 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 do6 godz.

. dla uczniówkI. I - III szkolypodstawowej- 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 Zespolu 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 Zespolu 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 Zespolu 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 DODATKOWYCHZAJEC 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 szkoly,

. zajecia dydaktyczno-wychowawcze, kompensacyjne, logopedyczne
i gimnastyki korekcyjnej organizuje sie z godzin pozostajacych do
dyspozycji dyrektora.
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IV. STANDARDY PRZYDZIELANIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH

Praca w godzinach ponadwymiarowych dopuszczalna jest tylko
w przypadkach wymienionych wart. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela (bez zgody
nauczyciela % obowiazujacego pensum).

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Arkusz organizacyjny szkoly powinien byc opracowany zgodnie
z przepisami prawa i powiazany z planem finansowym placówki.

2. Jezeli wstepne opracowania arkusza wskazuje na koniecznosc odstepstw od
ustalonych zasad przed umieszczeniem w arkuszu organizacyjnym nalezy je
uzgodnic z dyr. GZO w Ujezdzie.

3. 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.

VI. OKRES PRZEJSCIOWY

. zmiany w sieci szkól wprowadzone uchwala Nr XV11.84.2012Rady Miejskiej
w Ujezdzie z dnia 29 marca 2012 r. skutkowac beda przez okres 2 lat
(rok szkolny 2012/13 i 2013/14),

. zmiany te dotyczyc beda uczniówz Balcarzowicz kI. II - III i V - VI oraz
uczniów z Sieroniowic z klas V - VI,

. uczniowie wskazani powyzej beda mieli mozliwosc wyboru szkoly, do której
beda uczeszczali przez kolejne dwa lata,

. w projektach organizacyjnych nie uwzgledniamy stanowisk kierowniczych.
Osobom pelniacym funkcje kierownicze nalezy przydzielic etat nauczyciela,

. zmiany do projektów organizacyjnych dotyczace kadry kierowniczej oraz
sprawy zwiazane z reorganizacja szkól wprowadzone zostana na biezaco.

VII. UWAGI KONCOWE

1. Arkusz organizacyjny szkoly wykonywany jest za pomoca programu komputerowego
firmy Vulcan "Arkusz Optivum".

2. Szkoly umieszczaja arkusz organizacji pracy szkoly w wersji elektronicznej
w repozytorium do dnia 28 kwietnia 2012 r., niepózniejnizdo 2 maja 2012r.

3. Arkusz nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja "Zasady wypelniania arkuszy
elektronicznych na rok szkolny 2012/2013 dla szkól podstawowych" w wersji
elektronicznej i pozostawic w szkole.

4. Arkusz organizacji pracy w formie papierowej (2 egz.). przekazac do zatwierdzenia do
dnia 2 maja 2012 r.. Przedstawiony do zatwierdzenia arkusz powinien byc opatrzony
odpowiednimi adnotacjami zwiazków zawodowych.

5. Na wydruku tzw. plachty arkusza organizacji pracy i aneksu nr 1 powinny byc
adnotacje nastepujacej tresci: "Zwiazkizawodowe zapoznaly sie z arkuszem
organizacji pracy szkoly w dniu ..." (opatrzone podpisami i pieczeciami
przedstawicieli zakladowych organizacji zwiazkowych dzialajacych na terenie
placówki) - ewentualne opinie nalezy dostarczyc jako zalacznik. ,,Potwierdzam
zgodnosc wydruku z danymi elektronicznymi zawartymi w pliku umieszczonym
w repozytorium dnia ..." (pieczec i podpis dyrektora placówki).

6. Przy zasieganiu opinii zwiazków zawodowych nalezy dostarczyc organizacji
zwiazkowej imienny wykaz pracowników nie bedacych nauczycielami.
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7. Aneks nr 1 do arkusza organizacji pracy w formie papierowej, uwzgledniajacy
wszelkie zmiany w planowanej organizacji pracy szkoly oraz aktualna liczbe uczniów,
nalezy przekazac do dnia 9 wrzesnia 2012 r. UWAGAI W aneksie nr 1 nalezy
zajecia pozalekcyjne opisac wg nazw zajec (nie moga pozostawac pod ogólna
nazwa "zajecia pozalekcyjne").

8. Aneks nr 1 do arkusza organizacji pracy szkoly w formie papierowej (w 2 egz.)
uwzgledniajacy wszelkie zmiany w planowanej organizacji pracy szkoly oraz aktualna
liczbe uczniów, nalezy zlozyc do zatwierdzenia u Burmistrza Ujazdu do dnia 28
wrzesnia 2012 r. Przedstawiony do zatwierdzenia aneks powinien byc opatrzony
odpowiednimi adnotacjami zwiazków zawodowych.

9. Pozostale aneksy do arkusza organizacji pracy, uwzgledniajace wszelkie zmiany
w organizacji pracy szkoly powstale w trakcie roku szkolnego, nalezy zglaszac
w formie papierowej (opis przedstawiajacy stan przed i po zmianach) do
zatwierdzenia Burmistrzowi Ujazdu, nie pózniej niz w ciagu dwóch tygodni od
wystapienia zmian.

10. Zmiany w organizacji pracy szkoly nalezy przekazywac do wiadomosci organizacjom
zwiazkowym.

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

Ujazd, dnia 30 marzec 2012 r.

Wzory zalaczników do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013

Wzór nr 1

Ramowy plan nauczania w klasach laczonych - rok szkolny 2012/2013
I etap edukacyjny (wariant laczenia oddzialu przedszkolnego z kI. I i kl. II z kI. III)
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0+1 II + III

Klasy O 0+1 I II II i III III
oddzielnie lacznie oddzielnie oddzielnie lacznie oddzielnie

Edukacja
wczesnoszkolna

Religia / Etyka

Godziny do
dyspozycji
dyrektora



0-- 0_00__
o ___0.___

Wzór nr 2

Ramowy plan nauczania w klasach laczonych - rok szkolny 2012/2013
II etap edukacyjny - klasy laczone (wariant laczenia kI. IV z V)
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IV+V VI

Lp. Obowiazkowe zajecia IV oddzielnie IV+V V oddzielnie

lacznie

1. Jezyk polski

2. Historia i spoleczenstwo

3. Jezyk obcy nowozytny

4. Matematyka

5. Przyroda

6. Muzyka

7. Plastyka

8. Technika

9. Informatyka

10. Wychowanie fizyczne

11. Godziny z wychowawca

12. Religia/Etyka

13. Godziny do dyspozycji
dyrektora

Razem:



Wzór nr 3

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie rozporzadzenia MEN
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno

-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i placówkach
(Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Wzór nr 4
ANEKS Nr /2012

do arkusza organizacji pracy szkoly... ... ... ... ... ...

1. Przyczyna zaistnialych zmian ..........................................................................

2. Okrestrwaniazmian:od do .........

3. Informacja o nauczycielach, którym przydzielono nowe zadania:
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Liczba uczniów W tym art. 42 W etacie, Ponadwymiarowe,
z symbolem: ust. 2 KN, nazwisko nazwisko

Rodzaj Liczba godzin nazwisko nauczyciela nauczyciela,
zajec orz. - orzeczenie, tygodniowo nauczyciela i stanowisko, stanowisko,

op. - opinia i stanowisko, wymiar wymiar
ob. - obserwacja wymiar zatrudnienia zatrudnienia
nauczyciela zatrudnienia
z podaniem klasy
przy
wyrównawczych
i rozwijajacych
zainteresowania

Realizowane zadania

Imie Kwalifikacje Suma
przed zmiana po zmianie realizowanychi

przedmiot godzinnazwisko klasa Liczba klasa Liczba

godzin godzin


