ZARZ1\DZENIE Nr 14 12017
W6JTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji szkoi i przedszkola, dla
ktorych organem

prowadz~cym

jest Gmina Sochocin na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzq,dzie gminnym (Dz. U.

z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 34a ust.! i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r.
o systemie oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

zarz~dza

sift, co nastftpuje:

§ l.Ustala siy zasady opracowywania arkuszy organizacji szk61, przedszkola i oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzq,cym jest Gmina
Sochocin na rok szkolny 2017/2018 stanowiq,ce zalq,cznik do niniejszego zarzq,dzenia.

§ 2.Wykonanie Zarzq,dzenia powierza siy dyrektorom szk61 i przedszkola samorzq,dowego
prowadzonych przez Gminy Sochocin.

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem Zarzq,dzenia powierza siy Kierownikowi Kadr, Oswiaty i Spraw
Organizacyjnych.

§ 4.Zarzq,dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporz!!dzil:

Data: .:V2 <.?':J.

Zal~cznik

do Zarz~dzenia nr 14 12017
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 20 marca 2017r.

Zasady opracowywania arkuszy organizacji szk61 i przedszkola, dla kt6rych organem
prowadz~cym jest Gmina Sochocin na rok szkolny 2017/2018.

§ 1. Ustala siy zasady opracowywania arkuszy organizacji pracy szk61, przedszkola i oddzia16w
przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadz'!:cym jest Gmina
Sochocin na rok szkolny 201712018.

§ 2. Ilekroe w niniejszych zasadachjest mowa 0:
l.organie prowadz'!:cym - nalezy przez to rozumiee W 6jta Gminy;
2.szkole - nalemy przez to rozumiee przedszkole, oddzial przedszkolny w szkole podstawowej,
szkoly podstawow,!: , gimnazjum, dla kt6rych organ em prowadz,!:cymjest Gmina Sochocin;
3.dyrektorze - nalezy rozumiee dyrektorajednostki ,0 kt6rej mowa w pkt 2;
4.roku szkolnym - nalezny rozumiee okres pracy szkoly od 01 wrzesnia 2017r. do dnia 31
sierpnia 2018r.;
5.uczniu - nalezny r6wniez rozumiee wychowanka przedszkola, oddzialu przedszkolnego
w szkole podstawowej;
6. przepisy prawa oswiatowego - nalezy przez to rozumiee ustawy, rozporz,!:dzenia i uchwaly
jako akty prawa miejscowego;
7. arkusz organizacji - nalezy przez to rozumiee arkusz organizacji szk61 i przedszkola.

§ 3. Przy planowaniu organizacji szk61 na rok szkolny 2017/2018 nalezy uwzglydnie
obowi,!:zuj,!:ce przepisy prawa oswiatowego.
§ 4. Arkusz organizacji powinien bye opracowywany w powi,!:zaniu z planem finansowym
danej szkoly.

§ 5. Zaopiniowany i zatwierdzony przez organ prowadz'!:cy arkusz organizacji stano wi dla
dyrektora podstawy do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracownik6w
administracyjno-obslugowych.

§ 6. Zakres informacji zawarty w arkuszu organizacyjnym okresla § 17 rozporz,!:dzenia
w sprawie szczeg610wej organizacji publicznych szk61 i przedszkoli.

§7. 1 Dyrektorzy szk61 przedkladaj,!: do zatwierdzenia arkusze organizacji w nieprzekraczalnym
terminie do 21 kwietnia 2017 r. po uprzednim uzgodnieniu z W6jtem dzialafl wymagaj,!:cych
zgody organu prowadz'!:cego. Arkusz organizacji przedklada siy w 2 egzemplarzach z adnotacj,!:
o zaopiniowaniu przez zwi,!:zki zawodowe wraz z zal,!:cznikami:
1) wykaz zatrudnionych nauczycieli (pelnozatrudnionych i niepelnozatrudnionych)
z informacj,!: 0 posiadanych przez nich kwalifikacjach, z proponowanym przydzialem
godzin edukacyjnych i zajye wynikaj,!:cych z zadafl nauczyciela zapisanych w statucie
szkoly zgodnie z organizacj,!: i przedmiotem nauczania;

2) informacje dotycZ(fce awansu zawodowego nauczycieli przystypuj<lcych do postepowall
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 2017/18 wraz ze wskazaniem
termin6w zlozenia przez nauczycieli wniosk6w 0 podjycie tych postepowan;
3) szkolne plany nauczania dla kai:dego oddzialu na cykl nauczania ( stara ram6wka),
tygodniowe rozklady zajyc (nowa ram6wka);
4) w przypadku organizacji klas l<lczonych: ramowy plan nauczania w klasach l<lczonych
( stara i nowa ram6wka).
5) w przypadku uczni6w niepelnosprawnych (realizuj<lcych ksztalcenie specjalne) -numer
i daty orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje 0 organizacji
indywidualnych zaj C(C rewalidacyjnych.
6) w przypadku uczni6w objC(tych nauczaniem indywidualnym: numer i datc( orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje 0 organizacji nauczania
indywidualnego.
2. Zatwierdzony arkusz organizacji jest podstaw<l do wprowadzania zmian w organizacji na
rok szkolny 2017/2018.

§ 8. Ostateczny term in zatwierdzania arkuszy organizacj i szk61 na rok szkolny 2017/2018 przez
organ prowadz<lcy ustala siC( do dnia 29 maja 2017 r.
§ 9.1. W arkuszu organizacji nalezny uwzglydnic pracownik6w przebywaj<lcych na urlopach
bezplatnych, urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach macierzynskich i wychowawczych .
2. W przypadkujakichkolwiek zmian - nalezny dokonac korekty tego wykazu w formie aneksu
do arkusza organizacji.
§10. W pierwszej kolejnosci S<l zatrudniani nauczyciele
w przepisach prawa oswiatowego.

0

pelnych kwalifikacjach okreslonych

§ 11. Nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku szkolnego na czas okreslony, na zast((pstwo za
nieobecnego nauczyciela, nalezny zatrudni6 na okres zast((pstwa, jednak na czas nie dlui:szy
niz do zakonczenia zajyc dydaktycznych.
§ 12. 1. Nalezy prowadzi6 racjonaln<l polityk(( zatrudnienia pracownik6w niepedagogicznych,
wynikaj<lcych z faktycznych potrzeb, maj<lc na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich
czasu pracy i wypelnianie obowi¢6w w ramach zakres6w czynnosci oraz racjonalne
gospodarowanie srodkami finansowymi szkoly.
2.0 podziale etat6w pracownik6w administracji i obslugi na poszczeg61ne stanowiska pracy,
po uwzglydnieniu potrzeb szk61, decyduje dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadz<lcym,
stosownie do przyznanych srodk6w w planie fmansowym.
§ 13. Do szk61 podstawowych i gimnazjum dyrektorzy maj<l prawo przyjmowac uczni6w
niebyd<lcych mieszkancami gminy Sochocin, gdy szkola dysponuje wolnymi miejscami i przy
zachowaniu warunku, ze z tego tytulu nie zajdzie koniecznosc tworzenia dodatkowego
oddzialu.
§ 14. Liczba uczni6w w oddzialach:
1.) klasy IV - VI - do 28 uczni6w;
2.) klasy II-III gimnazjum - do 28 uczni6w

§ 15. W szkolach, w kt6rych liczba uczni6w w oddziale wynosi ponizej 15 uczni6w, nalezy

zastosowac l<}czenie klas, z tym ze od.dzial nie moze liczyc wiycej niz 25 uczni6w w klasach
I-III i 28 uczni6w w kasach IV-VII iII-III gimnazjium.

§ 16. Liczba godzin i czas pracy swietlicy szkolnej musi wynikac z potrzeb rodzic6w i uczni6w
na podstawie kart zgloszeti oraz wyliczonego czasu oczekiwania na auto bus uczni6w
dowozonych do szk61.
§ 17. Podzialu na grupy dokonuje siy zgodnie z rozporz<}dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (dwie ram6wki).
§ 18.1. Nauczanie indywidualne organizuje siy uczniom na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej, na okres okreslony w orzeczeniu 0 potrzebie indywidualnego
nauczania. Godziny nauczania indywidualnego oraz zajyc rewalidacyjnych zostaj<}
wprowadzone do arkusza organizacyjnego szkoly wyl<}cznie na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej, po zatwierdzeniu ilosci godzin przez organ prowadz<}cy.
2. Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajyc rewalidacyjnych w trakcie roku
szkolnego, nastypuje po akceptacji organu prowadz~cego, na wniosek dyrektora szkoly wraz
z niezbydn~ dokumentacj~ i uzasadnieniem w kwestii liczby tygodniowego wymiaru godzin
zajyc indywidualnego nauczania realizowanych bezposrednio z uczniem, wskazanych przez
dyrektora.

§19. 1. Ustala siy 1 godziny biblioteki na 17 uczni6w w szkole dla nauczycieli-bibliotekarzy
w szkolach podstawowych i gimnazjum.
2. Za podstawy ustalenia normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych przyjmuje
siy liczby uczni6w planowan<} na pocz<}tku roku szkolnego.
3. Zmiana liczby uczni6w w ci~gu roku szkolnego nie powoduje zmian w obsadzie biblioteki.
4. Godziny pracy biblioteki musz<} byc dostosowane do potrzeb uczni6w.

§ 20. 1. Arkusz organizacyjny szkoly powinien byc opracowywany zgodnie z przepisami
prawa oswiatowego i powi<}zany z planem finansowym szkoly.
2. Dyrektor jednostki zobowi<}zuje siy do przestrzegania dyscypliny budzetowej.
§ 21. Dyrektor na biez<}co, w ci<}gu cafego roku szkolnego monitoruje osi<}ganie srednich
wynagrodzeti nauczycieli na poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego oraz podejmuje
dzialania powoduj<}ce minimalizacjy wyplaty dodatku uzupeiniaj<}cego.

