ZARZĄDZENIE Nr 4
Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia29.03.2012
w sprawie ustalenia wytycznych doĘczących organizacji pracy szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wąpielsk

Na_podstawie art. 34a ust.l i ust. 2 pkt 3 ustawy z drlla 7 września 1991r. o systemie
oświaĘ(tekst jednolity Dz' U. z 2004t ' Nr 256, poz. Ż572 z późn. zm')

Wójt Gminy w Wąpie1sku
zalządza co następuje

$1
Ustala się wytyczne w sprawie organizacji placy szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gmirrę Wąpielsk stanowiący załącznik do niniejszego zatządzenia

$2
Wykonanie zarządzenia powierza się dytektorom szkół podstawowych, gimnazjów, na terenie

Gminy Wąpielsk

$3
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Załącznk do zarządzenia Nr

4

Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 '03.2012
w sprawie ustalenia wyĘcznych doĘczących organżacji pracy

szkól i przedszkoli prowadzony ch przez Gminę Wąpielsk

ZAŁDŻF,NIA Do oPRACoWANIA PRoJEKTÓw

oRcłNrzłCYJNYcH

PLACÓWEK oŚwrłrowycH GMIIIY WĄPIELSK
I.

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dr::'a 07 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. 2012. poz. 2O4)
.

2.

Rozporządzenie MEN z drua 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze znianamt).

3. Rozporzadzenia MENiS

z

dnia 29 sĘcznia 2003

organizowania indywidualnego nauczania dzieci
193).

II

.

r. w

sprawie sposobu i trybu
20ó3 r. r.t 23, poz'

i młodzieży(Dz. IJ. z

PosTANowIENIA oGÓLNE

1. Ustala się jednolite zasady organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych ptzez Gminę Wąlielsk stanowiące podstawę do opracowanń arkurzy
organizacyjnych szkół. ilekroć w dalszej części rvyycznych jest mowa o:
1) szkole _ naleŻy przez to rozumieó , punkt

podstawową gimnazjum,
2)

,

przedszkolny, szkołę

dla L1órych organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk,

dyrektorze naleŻy rozumieć d1'rektora jednostki

3) roku szkolriym _ naleŻy

o której mowa w pkt i

,

przezto rozumleó okres pracy szkoły od dnia 01 rłrześnia

do dnia 31 sierpnia następnego roku,
4) uczniu _ naleŻy przez Io rozumieć równie

wychowalła oddziału przedszkolnego

2. Zaopiniowany i zatwierdzony ptzez Wójta Gminy arkusz organizacji szkoły stanowi
dla
dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracowników
ad m inistraclj no-obslugowyc h.
ekt winien okeślaÓ organizację szkoĘ zgodnie z planem nauczałia przyjętym dla
danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:

3.

Proj

,
,,
-.!,'

.4

/1
/,

ll

1)

tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszc zególnych przedmiotów
lub grup

przedmiotów,
2) liczbę godzin:
a) do dyspozycji dy.ektora ze wskazaniem

jak zostĄ rozdysponowane,

b) religii,
c) pracy bibliotekarza,

-

d) nauczania indyvidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),
e) rewalidacyjnych (zgodnie z aktualnymi orzeczeriami),

3) w szkołach gdzie są tworzone dwa lub więcej oddziałów tej samej
klasy naleŻy
ustalić zbliŹoną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,
4) Liczbę godzin wynikających z podziafu na gnrpy,
5) liczbę dzieci w poszczególnych oddziała ch

z podziałem na liczbę chłopców i

dziewcząt'
6) liczbę godzin realizowanych w klasach łączonych

4' Arkusz organizacyjny szkoĘ powinien byó oiracowany zgodnie z przepisami
prawa r
powiązany z planem finansowym placówki. D1..rektorów pńcówek
się do
przestrzegania dysc1pliny budżetowej .
"ouo*lą^p
III.

'TANDARDY
PLACÓwEK
1.

D.TYCZĄCE ZATRUDNIANIA wE wsZYsTKIcH TYPACH

Pracownicy pedagogiczni :
1) w pierwszej kolejności winrri byÓ zatrudniani:
a) nauczyciele o pełnych kwalifikacjach określonych w przepisach
prawa
oświatowego z gminnych samorządowych placówek oświató*y.t',
t to.i iru"ą
lub wcześniejutracili pracę, w wyniku zmian organizacyjnych,
b) nauczyciele, którzy wiruri uzupełniaó goa"i"y tranją."
do pełnego etatu,
"
przy cz:lm naleĘ za.wierać umow}' o pracę w kudej ."śżrtł,
c) absolrvenci szkół z pełnymi klvalifikacianri
d) nauczyciclc .n'.,1ii. i r.tl,'iś.j , p"i'',''i kwalrfikacjami,
rłyłącznlepo
uzyskaniu zaświadczenia o braku 'innych ofer1 pracy z
Powiatowego Biura
Pracy za zgodą organu prowadzącego i tylko na ókres zastępstw _uion"ri
u ^" "'"'J niz
'
jeden rok szkolny (urlopy nacierzyńskie,
zwolnienia chor"il;"'
2) za'wieranie,'umów na zastępstwo'' wynikaj
ąc y ch z dłuŻszychnieobecności
nauczycieli jest dopuszczalne. w. formie aneksudo projektu
orguni^"yjrr.go,
3) w s1tuacjach nagłych i wyjątkowych
- dylekto;pode1mu1eiecy';ó rł i'o.oru.i"niu
Z organem prowadzącym;
4) wszelkie złniany w arkuszu organizacyjnym placówki
naleĄ
aneksem,

5) należy unikać zatrudnienia nauczycieli,
szko le.

Ęrowadzaó

któuy maja zagwarantowarry

etat w innej
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2. Pracownicy obsługi i administracji:

Ilośó etatów administracyjno _ obsługovych powinna wynikaó z
faktyczttych
potrzeb i zakresu czynności pracowników, mająó na uwadze maksymalne
wykorzystanie przez nich czasu pracy i racjonalne gospodarowanió środkami
finansowymi budżetu placówki ' Liczbę etatów adńinistru"y.;"o _ot.ługońh
*
szkołach i przedszkolach należy planować na poziomie roku ubiegłego."
1)

Iv. STANDARDY DoTYCZĄCE LICZEBNoŚCI oDDZIAŁÓW

Liczebnośó oddziałów:
1) liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej, gimnazjum
,
nie_ powinrra być większa niż 36.
2) Liczba uczni'ów w dwóch równoległych oddziałach musi być zb\iżona.
2. Rekrutacj e do oddziałów przedszkolnych przy szkołach naleŻy przeprowadzić
do końca
kwietnia i uj ąó w arkuszu organizacyjnym;
1.

v. ŁĄCZENIE KLAS
W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych należy
organizowaó nauczanie w klasach
w Ęm połącze nie zajęł p."."a"""y"i' *
'
oddzialę przedszkoln1łn dla dzięci 6.}+c1onv.c,
- letruch' i zajęć, piowidzonych w k1asie r _ ś
z
s
rozporządzenla MEN z dnia.2l maja 2001 r' w sprawie ramowych
".t
statutów p,rbli"^"go
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. IJ .z 2001 r. Nr 61, poz.
az+ , pr,ziiął.y^i
zmianami).określa się szczególowe war.rnki w zakresie orgarrizacji
kla. iąc'or'y"h w

placówkach oświato\łychz terenu Gminy Wąrielsk:
1' Łączenie klas w szkołach podstawowych następuje, gdy liczebnośó
dwóch sąsiednich
oddziałów nie je st większa niż 24 uczniów.
?.\+::yń" klas dokonujemy na rym samym etapie edukacyjnym ( 0-n, N'VI).
3 ' W klasach 0_III łączenie nie obejmuje:
1) języka obcego,
2) edukacj i polonistycznej.
3) edukacj i matemaLycznei,
4) Ąęó komputerowych, jeżeli ilośó stanowisk komputerowych jest
niewystarczaj ąca
d1a łączonych klas.
4. W klasach IV-VI łączenie nie obejmuje
1) języka obcego,
2) zajęó komputerowych, jeŻeli ilośó stanowisk komputerowych jest
niewystarczająca
dla łączonych k1as.

vI' ZASADY PoDZIAŁU NA GRUPY
Podział na grupy jcst nroŻliw1 zgodriic z Rozporząclzenie MEN
z dnra 07 lutego 2012r. tv
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.
U. 2012.po2.204).
1.

vII. ZASADY oRGANIZACJI DoDATKoWYCH ZAąCEDUKACYJNYCH
1 organ prowadzący nie przewidrrje finansowania zajęó pozalekcyjnych
i świetlicowych.
2' Zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe mogą byó
przez nalczycieli w ramach
'"uliro*ur'"
zwiększonego penSum.
VIII. ZASADY
1. Bibliotekarz:
1

oRGANIZACJI ZAIĘC NIELEKCYJNYCH

godzina na ok.10 uczniów w szkołach

IX. ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
Zasady organizacji indywidualnego nauczania - $ 1-3 rozporzadzenia MENiS z dnia
29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania ind)ryvidualnego nauczania
dzieci i młodzieży (Dz.U. zŻ003 r.nr23,poz. 193).
1. Indywidualne nauczanie organizuje się z uczniami, których stan zdrowia uniemożliwia lub
utrudnia lczęszczanile do szkoĘ, na okes określony w orzeczeniu o potrzebie
indyłvidualnego nauczania. Godziny nauczania ind}łvidualnego oraz zajęć
rewa1idacyjnych zostają wprowadzone do arkusza organizacyjnego szkoĘ wyłącznie na
podstawie orzeczelie PPP, po zatwierdzeniu ilościgodzin przez Wójta.
2. Wprowadzenie godzin nauczu'ia indyłvidualnego i zajęó rewalidacyjnych w trakcie roku
szkolnego, następuje po akceptacj i Wójta na wniosek d1rektora szkoły wraz z niezbędną
dokumentacją i skutkiem finansowym zmian.
3' Tygodniowy wymiar godzin zajęć ind1'widualnego nauczania realizowanych bezpośrednio
z uczniem wynosi:
1) dla dzieci Zerowego etapu edukacyjnego - 6-latków - od4 - 6 godz.
2) dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej - od 6-8 godz.
3) dla uczniów k1. IV-VI szkoły podstawowej - od 8 - 10 godz.
4) dla uczniów gimnazjum - od 10-1Ż godz.
5) rewalidacja indylvidualna -2 godz. Ęgodniowo
4. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły tak, aby zapewnić z jednej strony
zaspokajanie potrzeb edukacyjnych danego dziecka, z drugiej strony spełnió wskazania
Zawańe w orzeczeniu poradni psychologiczno_pedagogicznej, w szczególności dotyczące
organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej'
5. Zajęcia w ramach nauczania ind}'widualnego prowadzi się w miejscu zamieszkania ucznia.
Dyrektor szkoły ustala dla ucznia zakes' miejsce i czas nanczania indywidualnego co
oznacza' że w szczególnych przypadkach możnaje organizowaó w szkole.
6. W uzasadnionych prz1padkach dyrektor szkoĘ może powterzyć prowadzente zajęó
ind1łvidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.
7. Warunkiem \łrypłaty wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu zajecia na'l'czania
ind1łvidua1nego będzie wykaz fak1ycznie przeprowadzonych godzin' sporządzony przez
dy,rektora a potwierdzony przez rodzlcabądŹ prawnego opiekuna dziecka.

X.HARMONOGRAM

1. Dyrektorzy placówek przedkładają do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

następuj ace

dokumenĘ

:

l)drła egzemplarze arkusza organizacji z inlormacją

o zaopiniowaniu go przez radę
pedagogiczną (adnotacja z podaniem nr uchwały , daty uchwĄ),
2) dwa kompleĘ dokumentów do arkuszy:
a) szkolny plan rrauczania rra poszczególne etapy edukacyjrre,
b) przydział dodatkowyoh zajęć wyrrikająoy clt z art. 12 usL.2 pkl 2 lit.b ustawy
z dntu 26 sĘ,cznia ] 982 r. - Karta Naucz},ciela
c) wykaz kadry pedagogicznej według stopnia awansu zawodowego,
przystępujących do poslępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych w
danym roku szkolnym oraz wskazaó terminy złoŹenia przez nauczycieli
wniosków o podjęcie Ęch postępowań.
d) w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie
specjalne) - orzeczenie poradni psychologiczno - pedago gicztej oraz
informację o organizacji indpvidualnych zajęó rewalidacyjnych,
e) w przypadku uczniów objęĘch nauczaniem indJr,vidualnym '. orzeczenie
poradni psychologiczno _ pedagogicznej oraz informację o organizacji
nauczania,
t) uchwałę Rady Pedagogicznej.

i-5

2. Wszelkie zmiany w organtzacji placówki powstałe w trakcie określonegow uchwale roku
szkolnego, umieszczane w kolejnych aneksach, naleĘ zgłasżaćdo akceptacji na co najmniej
5 dni przed datą wprowadzania zmian. Dyrektorzy przedstawiają projekt arkusza organizacj i
szkoły w 3 egzemplałzach do zatwierdzenia w Zespo1e Ekonomiczno _ Administraryjnpn do
30 kwietnia 2012 r. . organ prowadzący zatlięrdza arkusz organizacyjny do 30 maja danego
roku.
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