
Załącznik Nr 1
do Za""1dzenia Nr 20.2015

Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 kwietnia 2015r.

Tryb i zasady opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych

szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina (mielna.

Ustalam jednolity tryb i zasady opracowywania i zatwierdzania arkuszy

organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz oddziałów przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę lmielno na dany rok szkolny. Realizacja wytycznych

służy osiągnięciu porównywalnych i zbliżonych warunków nauczania i wychowania

oraz obsługi we wszystkich szkołach Gminy.

~I

I. Zatwierdzony przez Wójta Gminy lmielno arkusz organizacji szkol y stanowi

dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli

i pracowników administracyjno- obsługowych.

2. Podział środków na poszczególne szkoły wynikający z arkusza organizacyjncgo

oparty jest o następujące kryteria:

a) ilości uczniów szkoły,

b) wynikające ze specyliki placówki (wielkość szkoły, stołówka. punkt

przedszkolny, biblioteka itp.) oraz cech niektórych uczniów (np.

posiadających orzeczenia w zakresie rewalidacji. nauczania indywidualnego

i inne orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej),

c) zróżnicowania liczby godzin nauczycielskich niezbędnych do zrealizowania

ramowych planów nauczania w poszczególnych szkołach oraz posiadanych

stopni awansu zawodowego. poziomu kwalifikacji oraz stażu pracy

nauczyciela.

3. Każda ze szkół otrzyma środki niezbędne do realizowania zatwierdzonego

arkusza organizacyjnego i zapewniające JCJ funkcjonowanie, natomiast



wielkość wydatków na te cele odpowiadać będzic możliwościom finansowym

gminy Imielno, ujętym w budżccie gminy na dany rok kalendarzowy.

4. Dyrektor szkoły w ramach posiadanych kompctencji realizuje pracę w swojej

placówce oraz prowadzi racjonalną, dostosowaną do warunków konkrctncj

szkoły politykę kadrową finansową, jak również ponosI pcłną

odpowicdzialność za podejmowane decyzje.

~2

I. Arkusz organizacji winien określić zgodnie z plancm nauczania przyjętym dla

dancgo etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:

I) Tygodniowy obowiązkowy wymIar godzin zajęć lckcyjnych

z poszczcgólnych przedmiotów lub grup przedmiotów.

2) Liczbę godzin:

a) do dyspozycji dyrektora,

b) religii/etyki

c) pracy bibliotekarza

d) nauczania indywidualncgo, zajęć rewalidacyjnych korckcyjno-

kompensacyjnych (zgodnic z aktualnymi orzeczcniami poradni).

c) liczbę godzin wynikających z podziału na grupy,

2. Do arkusza należy dołączyć:

1) Szkolnc plany nauczama obowiązujące na dany rok szkolny.

z uwzględnieniem całego etapu nauczania, w tym oddziałów zaczynających

cykl kształcenia,

2) Imienny wykaz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole, w tym

nauczycieli urlopowanych, przcbywających na urlopach bezpłatnych.

zdrowotnych, wychowawczych wraz z podaniem informacji kto

w zastępstwie za dancgo nauczyciela i w jakim wymiarze czasu pracy jest

zatrudniony. Wykaz nauczycieli zawiera: imię i nazwisko, nauczany

przcdmiot, poziom wykształccnia, nazwa ukończoncj szkoły wyższcj

(uczcini), stopień awansu zawodowcgo, staż pracy, dodatkowe kwali fikacjc

(studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne),



3) imienny wykaz nauczycieli odbywających staż na kolejny stopieI1 awansu

zawodowego oraz przypuszczalny termin postępowania kwalifikacyjnego

lub egzaminacyjnego.

l. Stanowisko Wicedyrektora może zostać utworzone, jeżeli liczba oddziałów

w szkole wynosi 9 lub więcej.

2. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli, którym pOWIerzono funkcje

kierownicze (pensum) określa stosowna uchwała Rady Gminy w Imielnie.

3. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkolc. l1Ie

POWIl111Imieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych al1l godzin

doraźnych zastępstw. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych

przypadkach organizacyjnych, gdy wynika to z potrzeby zapewnienia realizacji

planu nauczania. zgodę na przydzielenie takich godzin wyraża Wójt Gminy

lmielno.

~4

Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej IV-VI, gimnazjum mc powll1na

być większa niż 30. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie powinna być większa

niż 25.

Możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów klas I-III ponad przyjęty limit

(25 uczniów) po wyrażeniu zgody przez radę oddziałową, z jednoczesnym

obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela asystenta.

~5

Podział na grupy jest możliwy w następujących przypadkach:

I) Na zajęciach z języków obcych i informatyki. elementów informatyki

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.



2) Na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoly podstawowej.

w gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, przy

czym możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup

międzyklasowych,

3) Na zajęciach laboratoryjnych z biologii, fizyki. chemii, przyrody w oddzialach

liczących maksymalnie 30 uczniów.

Przydział dodatkowych godzin nauczal1la indywidualnego, korekcyjno-

kompensacyjnych i rewalidacji jest możliwy, jeżeli w szkole są zatrudnieni

nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć.

Tygodniowa liczba godzin będzie zatwierdzona po przedłożeniu wykazu dzieci

zakwalifikowanych przez lekarza oraz dołączeni dokumentacji w tym zakresie

z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

~7

l. W szkołach funkcjonujących w szczególnie, trudnych warunkach

demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

2. W szkołach, w których liczba dzieci w klasie jest mnlcJsza niż 7, można

dokonać łączenia oddziałów w następujący sposób:

a) Dopuszczalne jest łączenie oddziałów sąsiednich roczników uczniów,

w tym oddziałów ,.1"+,,11"lub "ll"+"lll" lub "lll"+"IV" lub ..lV"+ ..V",

b) Dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie ilości uczniów

w oddziale szkoły podstawowej (gimnazjum). oddziale zerowym oraz

w klasach łączonych. Inna ilość uczniów w oddziale niż wymieniona w ~4

oraz w klasie łączonej, o której mowa w ~ 7 pkt 2 wymaga zgody Wójta

Gminy [mielno,

c) Dyrektorzy szkół zapewnią realizację ustawy o systemie oświaty w zakresie

obniżenia wieku obowiązku szkolnego oraz wynikające z wejścia w życie

nowych uregulowań prawnych.



•

3. Liczbę grup wychowawczych w przypadku organizowania świetlicy uzalcżnia

się od liczby dzieci i młodzicży, dla której wymagana jest organizacja czasu

wyczekiwania po zajęciach programowych, a nie liczbą dzieci i młodzieży

dowożonej do szkól. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel, w tym

również dyrektor obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, opiekllliczc

wychowawcze prowadzone z UCZnIamI wychowankami zgodnie

z obowiązkowym wymiarem zajęć oraz zajęcia i czynności wynikające z zadań

statutowych szkoly, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające

potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel

szkoly podstawowej i gimnazjum, jest obowiązany prowadzić ząjęcia w ramach

godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji

dyrektora szkoly, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

~8

Liczba godzin ponadwymiarowych - przydzielona przez dyrektorów szkól - dla

nauczycieli nie może przekroczyć ( za zgodą nauczyciela) polowy obowiązującego

wymiaru godzin. W szczególnic uzasadnionych przypadkach na prośbę Dyrektora

- Wójt Gminy lmielno może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

~9

Dyrektor szkoły rozlicza kontroluje realizację zatwierdzonych godzin

ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw realizowanych przez nauczycieli.

Sporządzony w każdym miesiącu wykaz powinien zawierać zrealizowane godziny

wg osobistej stawki zaszeregowania.



•

~IO

Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu

zdrowotnego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego winny być

obsadzone bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania przez nauczyciela z urlopu,

poprzez zawarcie umowy obejmującej okres zastępstwa.

~II

Arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny należy sporządzić

w 2 egzemplarzach przestrzegając obowiązujących unormowań prawnych,

powyższych ustaleJl i przedłożyć Wójtowi Gminy lmiełno w terminie do dnia

30 kwietnia danego roku szkolnego.

W przypadku potrzeby dokonania zmian w organizacji pracy należy niezwłocznie

sporządzić aneks do arkusza organizacyjnego szkoly iwraz z uzasadnieniem zmian

przedłożyć Wójtowi Gminy lmielno do zatwierdzenia.

Inne zagadnienia zWIązane z orgamzae.l'l pracy szkól i punktu przedszkolnego

prowadzonych przez Gminę lmielno należy planować w oparciu o obowiązujące

przepisy prawa.
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