Załącznik
do Zarządzenia
Nr VII/2012
Burmistrza Pyzdr
z dnia 20.03.2012 r.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY PYZDRY
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
I.Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674
z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz.1086 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczenia do użytku podręczników (Dz. U. Nr 89, poz.730 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.
nr 56, poz.506 z późn.zm.).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.155 ze
zmianami).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042 ze zm.).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka o
zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w
fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175,
poz.1086).
13. Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487).

14. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
(Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).
15. Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć
rewalidacyjn0-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu
głębokim (Dz. U. Nr 14, poz.76 ze zm.).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz.133).
17. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późń. zm.).
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr
62, poz. 286 z późn. zm.).
19. Uchwała Nr XXI/191/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27.04.2005 r. w sprawie
określenia czasu pracy nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
czasu pracy logopedy, pedagoga i psychologa oraz nauczycielom realizującym w
ramach stanowiska pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Pyzdry.
II.
Postanowienia
ogólne
§ 1. Ustala się jednolite zasady organizacji pracy przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Pyzdry stanowiące podstawę do
opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013.
§ 2. Ilekroć w dalszej części wytycznych jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć również przedszkole, szkołę podstawowa i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyzdry,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o którym mowa w pkt.
1,
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 01 września
2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.,
4) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola.
§ 3. Przy planowaniu organizacji pracy przedszkola/szkoły na rok szkolny 2012/2013 należy
uwzględnić obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
§ 4. Arkusz organizacji powinien być opracowany w powiązaniu z planem finansowym danej
jednostki.
§ 5. Zaopiniowany i zatwierdzony przez Burmistrza Pyzdr arkusz organizacji
szkoły/przedszkola stanowi dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby
nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
§ 6. Projekt organizacji szkoły winien określić zgodnie z planem nauczania przyjętym dla
danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:
1. Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup
przedmiotów,
2. Liczbę godzin:
a) do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostały rozdysponowane,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

religii,
pracy bibliotekarza,
pracy pedagoga,
pracy logopedy,
nauczania indywidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami) ,
rewalidacyjnych (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),
w szkołach gdzie są tworzone dwa lub więcej oddziałów tej samej klasy należy
ustalić zbliżoną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,
i) liczbę godzin wynikających z podziału na grupy,
j) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach z podziałem na liczbę chłopców i
dziewcząt,
k) liczbę godzin realizowanych w klasach łączonych.

III. Tryb i przygotowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
Pyzdry.
§ 7 .Do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy wszystkich szkół gminy Pyzdry
przedkładają Burmistrzowi w dwóch egzemplarzach arkusze organizacyjne szkół i
przedszkoli na rok 2012/2013 z adnotacją o zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną
(Nr uchwały i data podjęcia) wraz z załącznikami :
a) szkolne plany nauczania dla każdego oddziału na cykl kształcenia ,
b) wykaz kadry pedagogicznej – według stopnia awansu zawodowego,
c) wykaz imienny pracowników administracji i obsługi, z podaniem wymiaru
zatrudnienia i rodzaju umowy o pracy,
d) w przypadku organizacji klas łączonych: ramowy plan nauczania w klasach
łączonych,
e) zasady realizacji i rozliczania dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
f) wykaz kadry pedagogicznej przystępującej do postepowań egzaminacyjnych lub
kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 oraz wskazać terminy złożenia przez
nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,
g) w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie specjalne) –
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje o organizacji
indywidualnych zajęć rewalidacyjnych,
h) w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym – orzeczenie z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, wniosek rodziców lub prawnych opiekunów,
i) wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub zatrudnieniem w niepełnym
wymiarze czasu pracy w roku szkolnym 2012/2013,
j) zestawienie wakatów w arkuszu w roku szkolnym 2012/2013,
k) zatwierdzony arkusz jest podstawą do wprowadzania zmian w organizacji pracy na
cały rok szkolny.
§ 8. Ostateczny termin zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół/przedszkoli na rok szkolny
2012/2013 przez organ prowadzący ustala się na 15 maja 2012 r.
§ 9.W arkuszu organizacji szkoły należy uwzględnić pracowników przebywających na
urlopach bezpłatnych, urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach macierzyńskich i
wychowawczych (z podaniem okresu tego urlopu). W przypadku jakichkolwiek zmian –
należy dokonać korekty tego wykazu w aneksach.

§ 10. Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoły/przedszkola powstałe w trakcie roku
szkolnego, należy zgłaszać Burmistrzowi Pyzdr w formie aneksu do arkusza organizacyjnego,
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na co najmniej 3 dni przed datą wprowadzenia zmian,
celem ich zaakceptowania.
IV. Standardy dotyczące zatrudnienia we wszystkich typach placówek
Pracownicy pedagogiczni
§ 11. Zatrudniać nauczycieli czynnych zawodowo , którzy tracą pracę w wyniku likwidacji
stanowisk oraz zmian organizacyjnych w sieci szkół, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie,
którzy nie posiadają ani nie nabywają uprawnień emerytalnych oraz nie są zatrudnieni w
innych szkołach i placówkach oświatowych lub nauczycieli uzupełniający godziny do
obowiązującego pensum godzin.
§ 12.. Dysponując wolnymi godzinami w pierwszej kolejności dążyć do uzyskania średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnych z
zapisami w Karcie Nauczyciela poprzez przydział godzin ponadwymiarowych.
§ 13. Przydział czynności powinien uwzględnić wszystkie posiadane przez nauczycieli
kwalifikacje. Nauczycielom posiadającym więcej niż jedną specjalność nauczania należy
przydzielać godziny zgodnie z tymi specjalnościami.
§ 14. Dyrektorzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w nieprzekraczalnym terminie do 31
maja 2012 r. dokonują formalności kadrowych wynikających z organizacji placówki w nowym
roku szkolnym (rozwiązanie umowy, wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe umowy,
przeniesienia, uzupełnienie etatów, itp.).
§ 15. Nauczycieli zatrudnianych w trakcie roku szkolnego na czas określony, na zastępstwo za
nieobecnego nauczyciela, należy zatrudnić na okres zastępstwa, jednak nie dłużej niż do
zakończenia zajęć dydaktycznych.
§ 16. Zatrudnienie w szkole nauczycieli emerytów oraz nauczycieli pracujących w pełnym
wymiarze w innej szkole może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z organem prowadzącym
po wcześniejszym udokumentowaniu niemożności zatrudnienia innego nauczyciela . Decyzja
w tej sprawie może zostać podjęta dopiero z początkiem roku szkolnego.
Pracownicy niepedagogiczni
§ 17. Należy prowadzić racjonalną politykę zatrudnienia pracowników niepedagogicznych,
wynikającą z faktycznych potrzeb, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich
czasu pracy i wypełnienie obowiązków w ramach zakresów czynności oraz racjonalne
gospodarowanie środkami finansowymi budżetu placówki.
§ 18. O podziale etatów pracowników administracji i obsługi na poszczególne stanowiska
pracy, po uwzględnieniu potrzeb przedszkola i szkoły, decyduje dyrektor w uzgodnieniu z
organem prowadzącym, stosownie do przyznanych środków w planie finansowym.
V. Standardy dotyczące liczebności oddziałów
§ 19. W oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych i w przedszkolu liczba dzieci nie
może przekroczyć 25 dzieci.
§ 20. Szkoły podstawowe i gimnazjum maksymalna liczba uczniów w oddziale nie może
przekroczyć 32 uczniów.
Łączenie klas

§ 21. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych działających w szczególnie
trudnych warunkach demograficznych organizuje się nauczanie w klasach łączonych. Łączeń
dokonuje się:
- w nauczaniu wczesnoszkolnym – I etap edukacyjny w tym oddział
przedszkolny i I klasa- liczba uczniów nie przekracza 24 uczniów i obejmuje wszystkie zajęcia
edukacyjne oraz wszystkie zajęcia dodatkowe.
- nauczanie blokowe i blokowo-przedmiotowe – II etap edukacyjny –klasy IV-VI oddział
łączony nie może przekroczyć 24 uczniów. Łączeniem objęte są wszystkie przedmioty z
wyjątkiem języka polskiego i matematyki.
§ 22. Organizując nauczanie w klasach łączonych, dyrektor dostosowuje odpowiednio
ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów
nauczania (§3, ust 12 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania), ustala rodzaj i
liczbę zajęć edukacyjnych wspólnie i oddzielnie.
- Obowiązuje zasada łączenia klas sąsiednich o najniższej liczbie uczniów.
Zasady podziału na grupy
§ 23.Podział na grupy jest możliwy:
- na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących
powyżej 24 uczniów,
- na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż
24 uczniów,
- zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III zajęcia prowadzi się z całą klasą,
w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia prowadzone są w grupach liczących
do 26 uczniów, z tym że w gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się
tworzenia grup międzyoddziałowych i międzyklasowych .
Biblioteka szkolna, logopeda i pedagog
§ 24.Ustala się normę zatrudniania nauczycieli – bibliotekarzy w szkołach prowadzonych
przez gminę Pyzdry w wymiarze 1 godziny zajęć tygodniowo na każdych 15 uczniów od klasy
I do VI i gimnazjum.
§ 25. Ustala się normę zatrudniania - pedagoga w szkołach prowadzonych przez gminę
Pyzdry w wymiarze 1 godziny zajęć tygodniowo na każdych 15 uczniów od klasy I do VI i
gimnazjum.
§ 26.Logopeda zatrudniony w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach – zajmuje się
rozpoznaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem wszelkich wad wymowy u wszystkich
uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Pyzdry.

Świetlice szkolne
§ 27.Świetlicę szkolną organizuje się w szkole w której zorganizowany jest dowóz uczniów
wymagających opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej w Pyzdrach , których zajęcia prowadzone są na zmianę .
§ 28.Organizując czas pracy świetlicy szkolnej, należy również uwzględnić godziny wynikające
z art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela.
§ 27.Liczba uczniów w oddziale świetlicy, nie może być mniejsza niż 25 uczniów.
§ 29.O ile jest to możliwe, przydzielać godziny świetlicowe nauczycielom jako godziny
ponadwymiarowe do 1/2 pensum.

§ 30.Dyrektorzy szkół przedkładają w terminie do 10-go września 2012 r. wykaz dzieci
objętych zajęciami świetlicy szkolnej, harmonogramem czasu pracy wychowawców świetlicy
z poszczególnymi grupami i czas pracy świetlicy.
Godziny nauczania indywidualnego
§ 31.godziny nauczania indywidualnego przyznawane będą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, tj.:
1)art.71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 zpóźn.zm.),
2)rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072),
3)rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz.1086),
4).rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. Ne 228, poz.1490).
§ 32.Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych w trakcie roku
szkolnego, następuje po akceptacji Burmistrza Pyzdr na wniosek dyrektora szkoły wraz z
niezbędną dokumentacją.
Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli i kadry pedagogicznej
§ 33.Godziny ponadwymiarowe można przydzielać nauczycielom w przypadku, jeżeli z planu
nauczania danego przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia takich godzin i są to godziny
zgodne ze specjalnością danego nauczyciela .Godziny ponadwymiarowe stałe nie mogą
przekroczyć 1/2 pensum.
§ 34.Godziny pracy dyrektora szkoły ustalają odrębne zasady, które uwzględniają zniżkę
godzin stosownie do liczby oddziałów (uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach)w sprawie
określenia czasu pracy nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, czasu
pracy logopedy, pedagoga i psychologa oraz nauczycielom realizującym w ramach
stanowiska pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pyzdry.
Zasady organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych
§ 35. Nie przewiduje się przydziału godzin na dodatkowe zajęcia edukacyjne (w tym zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze), pozalekcyjne (koła zainteresowań), gimnastykę korekcyjnokompensacyjną, oraz godziny udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
Zajęcia winny być zaplanowane na podstawie art.42 Karty Nauczyciela, lub z godzin do
dyspozycji dyrektora.
Zasady rozliczania stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
§ 36.Dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela , który realizuje w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym ich wymiarze , winien obliczyć
danemu nauczycielowi wymiar obowiązkowego pensum.
Przykład 1 :

Nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego i biblioteki. Dyrektor zatrudnia
go na 6 godzin języka polskiego oraz 25 godzin biblioteki.
Wyliczenie wymiaru obowiązkowego;
6/18 + 25/30 = 0,33 + 0,83 = 1,16
31 : 1,16 = 27,72 tj. 28 godzin
Dyrektor zatrudnia nauczyciela na 31/28 godzin
Nauczyciel pracuje 31 godzin w tym : wymiar obowiązkowy – 28 godzin + 3 nadgodziny
Przykład 2
Nauczyciel posiada kwalifikacje do wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego i
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej . Dyrektor przydziela nauczycielowi - 5 godzin w
przedszkolu, 2 godziny w szkole podstawowej - nauczanie języka niemieckiego, 6 godziny
pedagoga oraz 5 godzin wychowawcy świetlicy.
Wyliczenie wymiaru obowiązkowego:
5/25 + 2/18 + 6/20 + 5/26 = 0,20 + 0,11 + 0,30 + 0,19 = 0,80
18 : 0,80 = 22,50 tj. 23 godziny
Dyrektor zatrudnia nauczyciela na 18/23 godzin.
Godziny dodatkowe płatne:
Burmistrz Pyzdr przyznaje dodatkowe godziny z organu prowadzącego na zadania takie jak:
§ 37. Przydziela się po 1 godzinie tygodniowo na zajęcia SKS dla nauczycieli wychowania
fizycznego zatrudnionych na pełen etat z przydziałem czynności –wychowanie fizyczne.
§ 38.Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
§ 39.Nauczanie indywidualne.
§ 40.Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem .
§ 41.Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzona w
stopniu głębokim.
§ 42.Biblioteka szkolna, pedagog szkolny, logopeda, świetlica, religia, wdż.

Dodatkowe informacje
§ 43.Od 1 września 2012 r. następuje rezygnacja z nauczania języka niemieckiego w I klasach
szkoły podstawowej w Pyzdrach i wprowadza się naukę języka angielskiego. Jeżeli jest to
możliwe szkoły podstawowe w Lisewie ,Górnych Grądach i Wrąbczynkowskich Holendrach
również winny dokonać zmiany nauki języka niemieckiego na język angielski.
§ 44.W związku z likwidacją Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie i
pozostaniem bez pracy nauczycieli, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych ,
zobowiązuję dyrektorów szkół zatrudniających nauczycieli emerytów lub nauczycieli którzy
posiadają uprawnienia emerytalne lub nauczycieli kontraktowych zatrudnionych na
zastępstwa do weryfikacji stanu zatrudnienia i informacji o możliwości wygospodarowania
godzin dla nauczycieli likwidowanej szkoły.
Zasady sporządzania arkuszy organizacyjnych dla przedszkoli i punktów przedszkolnych
przy szkołach

§ 45.Organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 określa arkusz
organizacyjny przedszkola, sporządzony – przedszkole Pyzdry w trzech egzemplarzach,
punkty przedszkolne w dwóch egzemplarzach przez dyrektora do 30 kwietnia 2012 r. na
podstawie planu finansowego przedszkola.
§ 46.W arkuszu przedszkola należy ująć:
1.Liczbę dzieci w przedszkolu,
2.Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, z zaznaczeniem wieku dzieci,
3.Liczbę godzin pracy poszczególnych oddziałów,
4.Wykaz dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry przyjętych do przedszkola 3,4,5,6
latki oddzielnie (zgodnie z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola i podpisaną umową)
5.Wykaz dzieci nie zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry a przyjętych do przedszkola,
6.Wykaz dzieci nie przyjętych do przedszkola.
7.Kwalifikacje nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli tak jak w szkołach,
§ 47.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym winna być zgodna z § 5 Rozporządzenia MEN z
dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624 ze zmianami).
§ 48.Wicedyrektora przedszkola w Pyzdrach obowiązuje pensum dydaktyczne ((uchwała
Rady Miejskiej w Pyzdrach)w sprawie określenia czasu pracy nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, czasu pracy logopedy, pedagoga i psychologa oraz
nauczycielom realizującym w ramach stanowiska pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Pyzdry.
Jeżeli dyrektor ma przydzielone godziny ponadwymiarowe nie może realizować godzin
doraźnych zastępstw.
§ 49.Realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana
jest przez 5 godzin dziennie. Po południu przy zmniejszonej liczbie dzieci należy dążyć do
łączenia oddziałów i zmniejszenia wymiaru godzin pracy nauczycieli.
§ 50.Co do zasady opieka w oddziale powinna być powierzona jednemu nauczycielowi.
Sytuacje, w których opiekę w jednym oddziale sprawuje dwóch nauczycieli to oddział 9-cio
godzinny.
§ 51.Dyrektor/wicedyrektor przedszkola dostosowuje strukturę zatrudnienia pracowników
administracyjno-obsługowych do planu organizacyjnego placówki.
§ 52.Rekrutację do przedszkoli i punktów przedszkolnych przy szkołach należy przeprowadzić
do końca kwietnia 2011 r. i ująć w arkuszu organizacyjnym: rekrutacja odbywa się według
odrębnego regulaminu rekrutacji.
§ 53.Dyrektorzy przedszkoli w pierwszej kolejności zapewniają możliwość realizacji
wychowania przedszkolnego dzieciom 5-cio i 6-cio letnim z gminy Pyzdry.
§ 54.Powyższe zasady dotyczą również oddziałów „0” w szkołach podstawowych w Górnych
Grądach, Lisewie i Wrąbczynkowskich Holendrach.
§ 55.Dzieci nie będące mieszkańcami gminy Pyzdry, mogą ubiegać się o przyjęcie do
przedszkoli prowadzonych przez gminę Pyzdry w miarę wolnych miejsc, po uprzednim
wyrażeniu woli zawarcia porozumienia w sprawie przekazania realizacji zadania publicznego
w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę, na terenie której zamieszkuje dziecko,
ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.
§ 56.Niedopuszczalne jest przyjęcie dziecka z innego terenu niż gmina Pyzdry do danego
oddziału przedszkolnego, jeżeli spowoduje to przekroczenie 25 dzieci w oddziale.

§ 57.Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) przy zgłaszaniu dziecka do przedszkola, deklarują
się, co do ilości godzin, na które oddają dziecka do przedszkola.
§ 58.Godziny nauczania indywidualnego realizowane są tylko w oddziałach dzieci 6-cio
letnich.
§ 59.Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola dnia 30.04.2012 r.

Burmistrz Pyzdr
/-/ Krzysztof Strużyński

