
ZARZl\DZENIE NR 31 /2014 

WOITA GMINY SOCHOCIN 


z dnia 8 kwietnia 2014 r. 


w sprawie ustalenia wytycznych do sporz~dzania arkuszy organizacyjnych szkol 
i placowek oswiatowych, dla ktorych Gmina Sochocin jest organem prowadz~cym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'l.dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm. ), art. 34a ust. 2 pkt 3 w zwi'tzku z art. 5c pkt 3 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z pozn. zm.) zarz'tdzam, co nast~puje: 

§ 1. Ustala si~ wytyczne do sporz'l.dzania arkuszy organizacji pracy jednostek oswiatowych, 
kt6rych organem prowadz'tcym jest Gmina Sochocin w brzmieniu okreslonym w zal'l.czniku 
do niniejszego zarz'tdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'l.dzenia powierza si~ dyrektorom jednostek oswiatowych z gminy 
Sochocin. 
§ 3. Zarz'l.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

~I~ ' 
Anna Z. owska 

sporzqdzit Sprawdzil pod Sprawdzil pod 
wzgl~dem wzgl~dem formal no



Zahtcznik 
do Zarz£tdzenia Nr 31 12014 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

Zasady przygotowania organizacji roku szkolnego 2014/2015 

dla szk6Uplac6wek Gminy Sochocin 


I. 	 Przepisy i uregulowania prawne do przygotowania arkuszy 
organizacyjnych szk61 i plac6wek w roku szkolnym 2014/2015 : 

~ Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (t.j: Dz. U 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poin. zm.). 

~ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tI - Dz. U 
z 2014 r. poz.191 z poin. zm.) - zwlaszcza art. 42, ust. 2, pkt. 2. 

~ 	 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 
ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szk61 (Dz. U Nr 61, 
poz. 624 z poin. zm.). 

~ 	Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie 
ramowych statutow placowek publicznych (Dz. U Nr 52, poz. 466). 

~ 	 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 roku w 
sprawie ramowych planow nauczania w szkolach publicznych (Dz. U Nr ..... , poz . 
...). 

~ 	Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia 
ogolnego w poszczegolnych typach szk61 (Dz. U z 2012, poz. 977). 

~ 	 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku 
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treid dotyczqcych wiedzy 0 Zyciu seksualnym czlowieka (. . .) (Dz. U Nr 
131, poz. 1079). 

~ 	Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 roku w 
sprawie dopuszczalnych form realizacji dwoch godzin obowiqzkowych zaj~c 

wychowaniajizycznego (Dz. U Nr 175, poz. 1042). 
~ 	 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 roku w 

sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczenstwa (Dz. U Nr 139, poz. 1131). 
~ 	 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U z 2013, poz. 532). 

~ 	Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 roku 
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie warunkow organizowania ksztalcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz 
niedostosowanych spolecznie w przedszkolach, szkolach oddzialach 
ogolnodostwnych lub integracyjnych (Dz. U 2013, poz. 957); 

~ 	Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunkow i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkolach (Dz. U z 1992 r. nr 36, poz. 155) oraz rozporzqdzenie zmieniajqce 
powyzsze z 30 czerwca 1999 r. (Dz. U z 1999 r. nr 67, poz. 753),· 

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 paidziernika 2013 r. 
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia MEN w sprawie szczegolowych 



kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreSlenia szk61 
i wypadk6w, w kt6rych moina zatrudnic nauczycieli niemajqcych wyiszego 
wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycie/i (Dz. U. z 2013 r. , 

poz. 1207), 

II. Wytyczne do opracowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2014/2015 

1. Do 30 kwietnia 2014 r. dyrektorzy opracowujct arkusze organizacji szk61 na rok szkolny 
2014/2015, w kt6rych nalezy uwzgl~dnic: 

a) szkolny plan nauczania opracowany na podstawie przepis6w w sprawie ramowych 
plan6w nauczania, 

b) zasady zatrudniania nauczycieli okreslone w obowi'lZujctcych przepisach prawa 
oswiatowego, 

c) normy zatrudniania pedagoga, logopedy szkolnego, zgodnie z Uchwa1ct Nr 
XIII99/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. 

d) zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkolach, 
e) zasady udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowi¢owego wymiaru godzin 

zaj~c nauczycieli, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach 
publicznych prowadzonych przez Gmin~ Sochocin zgodnie z Uchwalct Nr 
V/36/2007 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2007 r. 

f) standardy dotyczctce liczebnosci oddzia16w szkolnych, 
g) zasady podzialu oddzia16w na grupy, organizacji nauczama w klasach lctczonych 

i organizacji zaj~c dodatkowych w szkolach. 

2. Do 30 kwietnia 2014 r. dyrektorzy wszystkich szk61 Gminy Sochocin przedkladajct 
W6jtowi Gminy arkusze organizacji szk61 na rok szkolny 2014/2015 z zalctcznikami, 
w dw6ch egzemplarzach wraz z adnotacjct w sprawie zaopiniowania arkusza przez rad~ 
pedagogicznct.(Rada Pedagogiczna zaopiniowala arkusz organizacyjny na zebraniu w dniu 
...........). 

3. Do arkusza nalezy obowictzkowo zalctczyc dodatkowo: 
a) ramowe plany nauczania dla poszczeg6lnych klas, 
b w przypadku organizacji zaj~c w klasach lctczonych: ramowy plan nauczania w klasach 
lctczonych, 
c) wykaz dotyczctcy organizacji zaj~c z zalaesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej na podstawie Rozporzqdzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r, w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pubUcznych 
przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2013 ,poz. 532) 
W przypadku uczni6w niepelnosprawnych (realizujctcych ksztalcenie specjalne), uczni6w 
obj~tych nauczaniem indywidualnym, nalezy zalctczyc wykaz aktualnych orzeczen poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje 0 organizacji zaj~c wynikajctcych z zalecen 

ilosc przydzielonych godzin. Do realizacji wymienionych zaj~c nalezy przyjmowac 
najnizszy tygodniowy wymiar godzin. 

d) informacje 0 awansie i kwalifikacjach nauczycieli, 

i 



e) liczbie os6b, kt6re planuj'l przyst'lPic do postl(powan awansowych w roku szkolnym 
201412015 

f) nauczycielach przebywaj'lcych na urlopach dla poratowania zdrowia lub urlopach 
bezplatnych, 

g) przydzial godzin wynikaj'lcych z art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust 3a-3c ustawy Karta 
Nauczyciela. 

4. Do 30 maja 2014 r. W6jt Gminy zatwierdza projekty organizacyjne szk61 na rok szkolny 

201412015, a dyrektorzy szk61 wykonuj'l czynnosci kadrowe wynikaj'lce z organizacji szkoly 

(rozwia.z;anie um6w, przemeslenia, uzupelnienia etat6w, itp.) 

5. Maksymalna liczba uczni6w w oddziale: 

w szkole podstawowej - w klasie I -25 uczni6w, w klasach 11-111- 28 uczni6w 

w girnnazjum - 30 uczni6w, 

w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych - 25 dzieci. 


6. Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoly, powstale w trakcie roku szkolnego, nalezy 

zglaszac W6jtowi w formie aneksu do arkusza organizacyjnego, wraz ze szczeg610wym 

uzasadnieniem, na co najrnniej 7 dni przed dat'l wprowadzenia zmian, celem ich 

zaakceptowania. 

Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian przed zatwierdzeniem aneksu. 


7. Przydzial godzin ponadwymiarowych moze wynikac z "naturalnego przekroczenia 

pensum" (Karta Nauczyciela okresla wart. 42 ust. 3 pensum obowia.zkowe dla nauczycieli) 

i nie powinien przekraczac limitu dopuszczonego w Karcie Nauczyciela - art. 35 ust. 1. 


8. Podzial na grupy na zajl(ciach mozna wprowadzic na podstawie § 6 Rozporz'ldzenia MEN 

z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach. 

Zasady podzialu na grupy opisane w przepisach stosujemy niezaleznie od sytuacji lokalowej 

lub kadrowej szkoly. 


9. W szkolach 0 malej liczebnosci uczni6w w oddzialach, naleZy I~czyc klasy. 

Po pol'lczeniu, oddzial nie powinien przekroczyc 24 uczni6w. Organizuj'lc nauczanie 
w klasach l'lczonych, dyrektor dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania 
z uwzgll(dnieniem mozliwosci pelnej realizacji przyjl(tych program6w nauczama, ustala 
rodzaj i liczbl( zajl(c edukacyjnych realizowanych wsp6lnie i oddzielnie. 

10. Nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko dyrektora szkoly, organ prowadZ'lcy 

szkoll( nie przydziela godzin ponadwymiarowych, chyba ze z plan6w nauczania wynika 

potrzeba przydzielenia okreslonej liczby godzin. 


11. Biblioteka szkolna: 

Ustala sil( normI( zatrudnienia nauczycieli - bibliotekarzy w szkolach prowadzonych przez 

Gminl( Sochocin, w wymiarze 1 godziny zaj~c tygodniowo na kazdych 20 uczni6w. 


12. Ilosc etat6w pracownik6w niepedagogicznych nalezy zaplanowac na podstawie 

rzeczywistych potrzeb szkoly, wykonywanych zadan i mozliwosci finansowych placowki 

z uwzgll(dnieniem przedstawionych program6w naprawczych wynikaj'lcych z raportu 

i protoko16w Zespolu Zadaniowego powolanego w celu realizacji kontroli zarz'ldczej 

w jednostkach organizacyjnych. 




13. Swietlice szkolne: 

ilose uczni6w w oddziale swietlicy szkoly nie moze bye mniejsza niZ 25 wychowankow, 

prac~ swietlicy szkolnej nalezy zorganizowae bior'l.c pod uwag~ potrzeby rodzic6w 

i uczni6w, rzeczywisty czas przebywania dzieci w swietlicy w ramach godzin przyznawanych 

na jej organizacj~, 


wymiar godzin przydzielony wychowawcom swietlic nie powinien przekraczae 26 godzin. 

Organizuj~c czas pracy swietlicy szkolnej, nalety rowniei: uwzglfdnic godziny 

wynikaj~ce z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. 

dyrektorzy szk61 przedkladajct, w terminie do 30 wrzesnia 2014 r., wykaz dzieci obj~tych 


zaj~ciami w swietlicy szkolnej, harmonogram czasu pracy wychowank6w swietlicy 

z poszczeg6lnymi grupami i czas pracy swietlicy. 


Podstaw~ do zatrudnienia pracownikow jest zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoly, 
nalety dostosowac przyznane limity do zatrudnienia. 

III Pozos tale informacje: 
W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015 zaj~cia wynikaj~ce 

z Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psych%giczno - pedagogicznej w puh/icznych przedszkolach, 

szkolach i p/ac6wkach nalety planowac wg poniZszych zasad: 
a) zaj~cia rozwijaj'l.ce uzdolnienia uczni6w - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 
b) zaj~cia dydaktyczno - wyr6wnawcze - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 
c) zaj~cia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 
oraz inne 0 charakterze terapeutycznym - w przedszkolu: cz~sciowo godziny platne, 
cz~sciowo nieodplatne, 
IPrzyklad: pedagog, psycholog, logopeda szkolny - w ramach swoich godzin etatowych 
winien te zaj~cia prowadzic, natomiast cz~sc tych zakc powinien prowadzic rowniet 
w ramach art. 42 us/. 2 pkt 2 KNI, 
d) zaj~cia zwiqzane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu oraz planowaniem ksztalcenia 
i kariery zawodowej - prowadz'l.pedagog lub wychowawcy w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 
e) porady i konsultacje - pedagog, logopeda, wychowawcy w ramach etatu lub godziny 
ponadwymiarowe. 

http:rozwijaj'l.ce

