ZARZt\DZENIE NR 18/2016
WOJT A GMINY NOWE MIASTO
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie

ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szk61
i przedszkola, dla kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto
na rok szkolny 2016/2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. 2015r. poz. 1515 z p6Zn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 3, w zwiqzku z art. 5c
pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 20 15r. poz. 2156 z p6Zn.
zm.) zarzqdzam, co nastypuje:
§1
Ustala siy wytyczne do opracowania arkuszy organizacyjnych szk61 i przedszkola, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2016/2017 , stanowiqce
zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2
Wykonanie zarzqdzenia powierza siy dyrektorom szk61 i przedszkola.
§3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Skn on. ·

ZlIlew ki

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 1812016
W6jla Gminy Nowe Miaslo
z dnia 30 marca 2016 roku

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKOL
I PRZEDSZKOLA, DLA KTORYCH ORGANEM, PROWADZ1\CYM JEST
GMINA NOWE MIASTO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I.

POST ANOWIENIA OGOLNE

§1
Ustala siy jednolite zasady organizacji pracy szk61 i przedszkola, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto - stanowiqce podstawy do opracowania arkuszy
organizacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
§2
I1ekr06 w dalszych wytycznych jest mowa 0:
1. szkole - nalezy przez to rozumie6 szkoly i przedszkole;
2. dyrektorze - nalezy przez to rozumie6 dyrektora jednostki, 0 kt6rej mowa w ust. 1;
3. roku szkolnym - nalezy przez to rozumiee okres pracy szkoly od dnia 01 wrzeSnia 2016
roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku;
4. uczniu - nalezy przez to r6wniez rozumie6 wychowanka przedszkola;
§3
Przy planowaniu organizacji pracy szkoly na rok szkolny 2016/2017 nalezy uwzglydni6
obowiqzujqce przepisy prawa oswiatowego oraz akty prawa miejscowego.
§4
Arkusz organ izacj i pracy szkoly powinien bye opracowany w pOWlqzamu z planem
finansowym danej jednostki.
§5
Zaopiniowany i zatwierdzony przez W6jta Gminy arkusz organizacji pracy szko1y stanowi dla
dyrektora podstawy do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracownik6w
administracji i obslugi.

§6
Projekt organizacji pracy szko1y winien okresla6 zgodnie z planem nauczania przyjytym dla
danego etapu edukacyjnego i z uwzglydnieniem cyklu kszta1cenia:
1. tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczeg6lnych przedmiot6w;

2.

3.

liczby godzin:
1) do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostaly rozdysponowane;
2) religii;
3) pracy bibliotekarza;
4) nauczania indywidualnego - zgodnie z aktualnymi orzeczemaml poradni
psychologiczno - pedagogicznej;
5) rewalidacyjnych - zgodnie z aktualnymi orzeczemrulll poradni psychologiczno pedagogicznej;
6) wynikajqcych z podzialu na grupy;
7) realizowanych w klasach lqczonych;
liczby dzieci w poszczeg6lnych oddzialach z podzialem na liczby chlopc6w i dziewczqt.

II.

1.

2.

TRYB PRZYGOTOWYW ANIA ARKUSZY ORGANIZACJI PRACY SZKOL

§7
Dyrektorzy szk61 przedkladajq do zatwierdzenia arkusze organizacji w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia 2016 roku po uprzednim uzgodnieniu z W6jtem dzialan
wymagajqcych zgody organu prowadzqcego.
Arkusz organizacji przedklada siy w dw6ch egzemplarzach wraz z zalqcznikami:
1) wykaz zatrudnionych nauczycieli (pelnozatrudnionych i niepelnozatrudnionych)
z wyszczeg6lnieniem stopnia awansu zawodowego, posiadanych przez nich
kwalifikacjach, z proponowanym przydzialem godzin edukacyjnych i swietlicowych
zgodnie z organizacjq pracy i przedmiotem nauczania;
2) plany nauczania dla kazdego oddzialu na cykl nauczania;
3) w przypadku organizacji klas lqczonych - plan nauczania w klasach lqczonych;
4) w przypadku uczni6w niepelnosprawrtych (realizujqcych ksztalcenie specjalne) 
nwner i daty orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje
o organizacji zajyc rewalidacyjnych;
5) w przypadku uczni6w objytych nauczaniem indywiduainym - numer i daty orzeczenia
poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje 0 organizacji nauczania
indywidualnego;
6) proponowany wykaz zajyc wynikajqcych z art. 42 ust. 2 pkt 2 Kruty Nauczyciela;
7) imiermy wykaz pracowrtik6w administracji i obslugi, z podaniem wymiaru
zatrudnienia i rodzaju umowy 0 pracy;
8) wykaz kadry pedagogicznej przystypujqcej do postypowan kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 ze wskazaniem termin6w skladania
przez nauczycieli wrtiosk6w 0 podjycie tych postypowan;
9) zestawienie wakat6w w roku szkolnym 2016/2017;
10) wykaz wychowawstw w roku szkolnym 201612017;
11) zestawienie godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2016/2017;
12) informacja 0 uczniach dojezdzajqcych do szkoly w roku szkolnym 2016/2017;

,

13) infonnacja 0 pracownikach przybywaj~cych na urlopach bezplatnych, urlopach dla
poratowania zdrowia, urlopach macierzynskich, rodzicielskich i wychowawczych
(z podaniem okresu tego urlopu);
14) wykaz nauczycieli zagrozonych utrat~ pracy lub zatrudnieniem w niepelnym wymiarze
czasu pracy w roku szkolnym 2016/2017;
15) informacje 0 nauczycielach uzupelniaj~cych etat w innej szkole lub plac6wce;
16) wykaz stanowisk kierowniczych;
17) wykaz proponowanych godzin zajyc edukacyjnych finansowanych ze srodk6w
przydzielonych przez organ prowadz~cy.
3.

Zatwierdzony arkusz jest
rok szkolny.

podstaw~

do wprowadzania zmian w organizacji pracy na caly

§8

Ostateczny tennin zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szk61 na rok szkolny 201612017
przez organ prowadz~cy - do dnia 30 maja 2016 roku.

III.

ZASADY DOTYCZi\CE SPORZi\DZANIA ANEKSQW DO ARKUSZY
ORGANIZACYJNYCH
§9

1.

2.

3.

4.
5.

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoly, w stosunku do projektu, dyrektor do dnia
26 sierpnia 2016 roku przedklada zaktualizowany arkusz organizacj i pracy szkoly wraz
z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.
Wszelkie zmiany w organizacji plac6wki powstale w trakcie roku szkolnego, umieszczone
w aneksach, nalezy zglaszac do akceptacji na co najrnniej 3 dni przed dat~ wprowadzania
zmlan.
Aneks do arkusza organizacji szkoly sporz~dza siy okreslaj~c w nim przyczyny
zaistnialych zmian, okres ich trwania, infonnacjy 0 nauczycielach kt6rym przydzielono
nowe zadania oraz inne zaistniale w szkole zmiany.
Niedopuszczalne jest przedlozenie do zatwierdzenia aneksu po dacie wejscia w zycie
zmlan.
Dyrektor szkoly powinien na biez~co aktualizowac arkusz organizacyjny, uwzglydniaj~c
zmiany (organizacyjne, stanowiskowe) zachodz~ce w plac6wce.

IV.

ST ANDARDY DOTYCZi\CE ZATRUDNIANIA W SZKOLACH
§10

1.
2.

W pierwszej kolejnosci s~ zatrudniani nauczyciele 0 pelnych kwalifikacjach okreslonych
w przepisach prawa oswiatowego.
Przydzial czynnosci powinien uwzglydniac wszystkie posiadane przez nauczycieli
kwalifikacje.

,

3.

Nauczycielom posiadajqcym wiycej niz jednq specjalnose nauczania nalezy przydzieli6
godziny zgodnie z tymi specjalnosciami .

§11
Dyrektorzy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja
2016 roku dokonujq formalnosci kadrowych wynikajqcych z organizacji plac6wki w nowym
roku szkolnym (rozwiqzanie umowy, wypowiedzenie zmieniajqce dotychczasowe umowy,
przeniesienia, uzupelnienia etat6w, itp.).

1.

2.

§12
Nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku szkolnego na czas okreslony, na zastypstwo za
nieobecnego nauczyciela, nalezy zatrudni6 na okres zastypstwa, jednak na czas nie dluzszy
niz do zakonczenia zajye dydaktycznych - za wyjqtkiem nauczycieli staZyst6w,
zatrudnionych od 1 wrzeSnia, rozpoczynajqcych staZ na stopien nauczyciela
kontraktowego.
Sprawy zatrudnienia powinny bye zakonczone do 31 sierpnia 2016 roku z wyjqtkiem
zatrudnienia na zastypstwo.

§13
Nalezy prowadzie racjonalnq polityky zatrudnienia pracownik6w niepedagogicznych,
wynikajqcych z faktycznych potrzeb, majqc na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich
czasu pracy i wypelnianie obowiqzk6w w ramach zakres6w czynnosci oraz racjonalne
gospodarowanie srodkami finansowymi budzetu plac6wki.

v.

STANDARDY DOTYCZt\CE LICZEBNOSCI ODDZIALOW

§14
1.
2.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekroczye 25.
Do przedszkola przyjmowane Sq dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym moze takZe zosta6 objyte
dziecko, kt6re ukonczylo 2,5 roku.

§15
Do przedszkoli, szk61 podstawowych i gimnazjum dyrektorzy majq prawo przyjmowae
uczni6w niebydqcych mieszkailcami Gminy Nowe Miasto, gdy przedszkole lub szkola
dysponuje wolnymi miejscami i przy zachowaniu warunku, ze z tego tytulu nie zajdzie
koniecznose tworzenia dodatkowego oddziaru. Na odstypstwo od tej zasady zgody musi
wyrazi6 organ prowadzqcy.

§16
Liczba uczni6w w oddzialach:
1) klasy I-III -do 25 uczni6w;
2) klasy IV-VI - do 30 uczni6w;

&

3)
4)

gimnazjum - do 30 uczni6w;
szkoly ponadgimnazjalne - do 30 uczni6w.

§17
W szkolach, w kt6rych liczba uczni6w w oddziale jest ponizej 10 uczni6w, nalezy zastosowac
lqczenie klas.

§18
Liczba godzin i czas pracy swietlicy szkolnej musi wynikac z potrzeb rodzic6w i uczni6w na
podstawie kart zgloszen oraz wyliczonego czasu oczekiwania na autobus uczni6w
dojezdzajqcych do szk61.

VI.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ORAZ ZASADY
ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

§19
1.

2.

3.

4.

Pomoc psychologiczno-pedagogicznq, w tym ksztakenie specjalne, nauczame
indywidualne, zajycia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka oraz pomoc psychologiczno-pedagogicznq organizuje siy zgodnie z odrybnymi
przeplSaml.
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 zostajq wprowadzone do
arkusza organjzacyjnego szkoly wylqcznie na podstawie orzeczema poradni
psychologiczno-pedagogicznej, po zatwierdzeniu ilosci godzin przez organ prowadzqcy.
Wprowadzenie godzin nauczania jndywidualnego i zajyc rewalidacyjnych w trakcie roku
szkolnego nastypuje po akceptacji organu prowadzqcego, na wniosek dyrektora szkoly
wraz z niezbydnt}- dokumentacjq.

§20
Tygodniowy wymjar zajyc indywidualnego nauczania realizowany bezposrednio z uczniem
wynosl:
1) dla dzieci objytych rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6-1atk6w) - 4-6 godz.
2) dla uczni6w klas I-III szkoly podstawowej - 6-8 godz.
3) dla uczni6w klas IV-VI szkoly podstawowej - 8-10 godz.
4) dla uczni6w gimnazjum - 10-12 godz.
5) dla uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych - 12-16 godz.
6) rewalidacja indywidua1na - 2 godz. tygodniowo

VII.

1.

2.
3.
4.

ZASADY PRACY NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

§21
Ustala si y nastypuj~ce nonny zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy w szkolach:
1) licz~cych do 50 uczni6w - 3/30 etatu;
2) licz~cych od 51 do 100 uczni6w - 6/30 etatu;
3) licz~cych od 101 do 250 uczni6w-15/30 etatu;
4) licz~cych powyzej 250 uczni6w - 1 etat.
Za podstawy ustalenia nonny zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych przyjmuje
siy liczby uczni6w planowan~ na pocz~tku roku szkolnego.
Zmiana liczby uczni6w w ci~gu roku szkolnego nie powoduje zmian w obsadzie biblioteki.
Godziny pracy biblioteki musz~ bye dostosowane do potrzeb uczni6w.

VIII. POST ANOWIENIA KONCOWE

1.

§22
W sprawach dotycz~cych sporz~dzania arkuszy organizacyjnych szk61 nieuregulowanych
w niniejszych wytycznych oraz w sprawach w~tpliwych - decyzje podejmuje organ
prowadz~cy.

2.

Organ prowadz~cy zastrzega sobie prawo zmiany powyzszych wytycznych, zwlaszcza
w sytuacji znacz~cej zmiany okolicznosci funkcjonowania plac6wki.
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Zalewski

