
ZARZĄDZENIE Nr  29/2013 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia  29  kwietnia 2013r. 

 

w sprawie  określenia wzoru  arkusza organizacji szkoły/przedszkola oraz wzoru 

załączników  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61. 

Poz. 624 z późn. zm.), , art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(DZ. U. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz art.5 ust.7, i art. 34a ust.1 i 2  ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się wzór  arkusza organizacji szkoły: 

1) dla publicznych przedszkoli wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) dla publicznych szkół podstawowych wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) dla publicznego gimnazjum wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

 

§ 2 

Określa się wzory załączników do  arkusza organizacji szkoły: 

1) szkolne plany nauczania na dane etapy edukacyjne zawierające nowa siatkę godzin dla 

poszczególnych klas, sporządzone zgodnie z obowiązującymi w danym roku 

szkolnym przepisami wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia 

2) wykaz kadry pedagogicznej  wg posiadanych kwalifikacji podstawowych i 

dodatkowych wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia 

3) wykaz kadry niepedagogicznej wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia 

4) przydział czynności dla nauczycieli wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia 

5) zestawienie godzin przewidzianych do realizacji zgodnie z art.. 42. ust. 2 pkt.2 Karty 

Nauczyciela z dnia 26  stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DZ. U. Nr 97, poz.674 z 

późn. zm. wg załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia 

6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna- przydział godzin wg załącznika nr 9 do 

niniejszego zarządzenia 



  

7) wykaz zajęć finansowanych przez organ prowadzący wg załącznika nr 10 do 

niniejszego zarządzenia 

8) liczba nauczycieli w zestawieniu ze względu na awans zawodowy wg załącznika nr 11 

do niniejszego zarządzenia 

 

 

§ 3 

Dyrektor szkoły/przedszkola, który chce dokonać zmian w organizacji nauczania 

zobowiązany jest do przygotowania aneksu do arkusza organizacji przed zamiarem 

wprowadzania zmian. Aneks musi uzyskać zgodę organu  prowadzącego, który go zatwierdzi. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Łubniany 

 

   /-/ Krystian Baldy 


