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Za1'l.cznik 
do Zarz'l.dzenia Nr 23/2013 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

Zasady przygotowania organizacji roku szkolnego 2013/2014 
dla szk611plac6wek Gminy Sochocin 

I. 	 Przepisy i uregulowania prawne do przygotowania arkuszy 
organizacyjnych szk61 i plac6wek w roku szkolnym 2013/2014 : 

I) Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (tekst jednolity: Dz. U 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poin. zm.), 
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poin. zm.) - zwlaszcza art. 42, ust. 2, pkt. , 
3) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 
ramowych statutow publicznego przedszkola oraz pub/icznych szkol (Dz. U Nr 61, poz. 
624 z p6in. zm.),. 
4) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie 
ramowych statutow placowek publicznych (Dz. U Nr 52, poz. 466), 
5) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie 
ramowych planow nauczania w szkolach publicznych (Dz. U Nr ..... , poz. ",), 
6) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego 
w poszczegolnych typach szkol (Dz. U z 2009 Nr 4, poz.17),. 
7) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku 
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu trdci dotyczqcych wiedzy 0 tyciu seksualnym czlowieka ( .. .) (Dz. U Nr 131, poz. 
1079),. 
8) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji dwoch godzin obowiqzkowych zaj~i: wychowania 
jizycznego (Dz. U Nr 136, poz. 1116),. 
9) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie 
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczenstwa (Dz. U Nr 139, poz. 1131), 
10)Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U Nr 228, poz. 1487),. 
11) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku 
w sprawie warunkOw organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i mlodziety niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie w przedszkolach, 

szkolach i oddzialach ogolnodostwnych lub integracyjnych (Dz. U Nr 228, poz. 1490), 
12) 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), 
13) Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycie/i oraz okrdlenia szkol i 
wypadkOw, w ktorych mozna zatrudnii: nauczycie/i niemajqcych wyzszego 

wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycie/i (Dz. U nr 50, poz. 400). 



II. Wytyczne do opracowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2013/2014 

1. Do 30 kwietnia 2013r. dyrektorzy opraeowuj~ arkusze organizaeji szk61 na rok szkolny 201312014, 
w kt6ryeh naleZy uwzgl~dnic: 

I) szkolny plan nauezania opraeowany na podstawie przepis6w w sprawie rarnowyeh plan6w 
nauezania, 
2) zasady zatrudniania nauezyeieli okreslone w obowil:lZuj~eyeh przepisaeh prawa oswiatowego, 
3) normy zatrudniania pedagoga, logopedy szkolnego, zgodnie z Uehwaht Nr XIII99/2012 Rady 

Grniny Soehoein z dnia 29 rnarea 2012 r. 
4) zasady udzielania pornoey psyehologiezno - pedagogieznej w szkolaeh, 
5) zasady udzielania i rozrniaru znizek tygodniowego obowi~zkowego wyrniaru godzin zaj¢ 

nauezycieli, kt6ryrn powierzono stanowiska kierownicze w szkolaeh publicznyeh 
prowadzonyeh przez Grnin~ Soehoein zgodnie z Uehwal~ Nr V/3612007 Rady Grniny 
Soehocin z dnia 28 rnarea 2007 r. 

• 
6) standardy dotyez~ee Iiezebnosei oddzia16w szkolnyeh, 
7) zasady podzialu oddzia16w na grupy, organizaeji nauczania w klasaeh l~ezonyeh i organizaeji 

zaj~c dodatkowyeh w szkolach . 

2. Do 2 maja 2013r. dyrektorzy wszystkieh szk61 Grniny Soehoein przedkladaj~ W6jtowi Grniny 

arkusze organizaeji szk61 na rok szkolny 2013/2014 z zat~eznikarni, w dw6eh egzernplarzaeh wraz 

z adnotaej~ w sprawie zaopiniowania arkusza przez radf( pedagogiezn~. 


(Rada Pedagogiezna zaopiniowala arkusz organizaeyjny na zebraniu w dniu ...........). 


3. Do arkusza naleZy obowi~zkowo zal~ezyc dodatkowo: 
1) w przypadku organizaeji zajf(C w klasaeh l~ezonyeh: rarnowy plan nauezania w klasaeh 
l~czonyeh, 
2) wykaz dotye~ey organizaeji zajf(c z zakresu pornoey psychologiezno-pedagogicznej 
organizowanej na podstawie Rozporzqdzenia MEN z dnia 17 listopada 201 Or. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , 
szkolach i plac6wkach (Dz. U nr 228, poz. 1487) 
3) W przypadku uezni6w niepclnosprawnyeh (realizuj~eyeh kszta1cenie speejalne), uezni6w 

objf(tyeh nauezaniern indywidualnyrn, naleZy zal~ezyc aktualne orzeezenia poradni 

psyehologiezno-pedagogieznej oraz informaeje 0 organizaeji zajf(c. 

4) Do realizaeji wyrnienionych zajf(C naleZy przyjrnowac najnizszy tygodniowy wyrniar godzin. 


4. Do 27 maja 2013 r. W6jt Grniny zatwierdza projekty organizaeyjne szk61 na rok szkolny 
2013/2014, a dyrektorzy szk6l wykonuj~ ezynnosci kadrowe wynikaj~ce z organ izaej i szkoly 
(rozwi~zanie urn6w, przeniesienia, uzupclnienia etat6w, itp). 



5. Maksymalna liczba uczniow w oddziale: 
1) w szkole podstawowej - 28 uczniow, 
2) w gimnazjum - 30 uczniow, 
3) w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych - 25 dzieci. 

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

Wojtowi w formie aneksu do arkusza organizacyjnego, wraz ze szczegolowym uzasadnieniem, na co 

najmniej 7 dni przed dat~ wprowadzenia zmian, celem ich zaakceptowania. 

Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian przed zatwierdzeniem aneksu. 


7. Przydzial godzin ponadwymiarowych moze wynikac z "naturalnego przekroczenia pen sum" (Karta 

Nauczyciela okresla wart. 42 ust. 3 pensum obowi~zkowe dla nauczycieJi) i niepowinien przekraczac 

limitu dopuszczonego w Karcie Nauczyciela - art. 35 ust. 1. 


8. Podzial na grupy na zaj~ciach mozna wprowadzic na podstawie § 6 Rozporz~dzenia MEN z dnia 20 

stycznia 2012 roku w sprawie ramowych planow nauczania w szkolach. 

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

lub kadrowej szkoly. 


9. W szkolach 0 malej liczebnosci uczniow w oddzialach, naleiy I~czyc klasy. 

Po poli\:czeniu, oddzial nie powinien przekroczye 24 uczni6w. Organizuji\:c nauczanie 
w klasach li\:czonych, dyrektor dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania 
z uwzgll(dnieniem mozliwosci pelnej realizacji przyjl(tych program6w nauczania, ustala 
rodzaj i liczbl( zajl(e edukacyjnych realizowanych wsp6lnie i oddzielnie. 

10. Nauczycielom, kt6rym powierzono stanowisko dyrektora szkoly, organ prowadzi\:cy 
szkoll( nie przydziela godzin ponadwymiarowych, chyba ze z plan6w nauczania wynika 
potrzeba przydzielenia okreslonej liczby godzin. 

11. Biblioteka szkolna: 
Ustala sil( norml( zatrudnienia nauczycieli - bibliotekarzy w szkolach prowadzonych przez 
Gminl( Sochocin, w wymiarze 1 godziny zaj~c tygodniowo na kazdych 20 uczniow. 

12. Ilose etat6w pracownik6w niepedagogicznych nalezy zaplanowae na podstawie 
rzeczywistych potrzeb szkoly, wykonywanych zadan i mozliwosci finansowych plac6wki. 

13. Swietlice szkolne: 
1) 	 ilose uczni6w w oddziale swietlicy szkoly nie moze bye mniejsza niZ 25 


wychowankow, 

2) 	 pracl( swietlicy szkolnej nalezy zorganizowae biori\:c pod uwagl( potrzeby rodzic6w 

i uczni6w, rzeczywisty czas przebywania dzieci w swietlicy w ramach godzin 
przyznawanych na jej organizacjl(, 

3) wymiar godzin przydzielony wychowawcom swietlic nie powinien przekraczae 26 
godzin. 

Organizuj~c czas pracy swietlicy szkolnej, naleiy rowniez uwzgl~dnic godziny 
wynikaj~ce z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. 

4) dyrektorzy szk61 przedkladajit:, w terminie do 30 wrzesnia 2013 r., wykaz dzieci 
objl(tych zajl(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, 
naleZy dostosowac przyznane Iimity do zatrudnienia. 

III. Pozostate informacje: 
W zwi~zku z tym, ze z dniem 1 wrzesnia 2012 r. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno 
pedagogicznej w puh/icznych przedszkolach, szkolach i placDwkach zacznie obowi~zywac 
we wszystkich typach szkot i placowek, w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 
2013/2014 naleZy planowac zajfcia wynikaj~ce z w/w rozporz~dzenia wg poniZszych 
zasad: 
1) zajQcia rozwijajqce uzdolnienia uczni6w - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 

2) zajQcia dydaktyczno - wyr6wnawcze - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 

3) zajQcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 

oraz inne 0 charakterze terapeutycznym w przedszkolu: cZQsciowo godziny platne, 

cZQsciowo nieodplatne, 

4) zajQcia zwiqzane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu oraz planowaniem ksztalcenia i 

kariery zawodowej - prowadzq pedagog lub wychowawcy w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, 

5) porady i konsultacje - pedagog, logopeda, wychowawcy w ramach etatu lub godziny 

ponadwymiarowe. 



