
Załącznik                                                                                                                                                                      

do Zarządzenia         

Nr XIV/2015                                                                                        

Burmistrza Pyzdr                                                                                                             

z dnia 07.04.2015 r. 

 

 

Przyjmuje się następujące zasady dotyczące sporządzania arkuszy organizacji szkół: 
 
§ 1 .Do dnia 30 kwietnia 2015 r. dyrektorzy wszystkich szkół gminy Pyzdry przedkładają Burmistrzowi 

w dwóch egzemplarzach  arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2015/2016 z adnotacją o 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną (Nr uchwały i data podjęcia) wraz z załącznikami :                                     

1). szkolne plany nauczania opracowane na podstawie aktualnych przepisów w sprawie ramowych 

planów nauczania.                                                                                                            

2).wykaz kadry pedagogicznej – nazwisko i imię, informacje o kwalifikacjach, stażu pracy,  stopniu  

awansu zawodowego oraz wykaz przedmiotów i zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 

organizacji szkoły.                                                                               

3).wykaz pracowników administracji i obsługi, z podaniem wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy o 

pracy i harmonogramem godzin pracy.                                                

4).w przypadku organizacji klas łączonych: ramowy plan nauczania w klasach łączonych,                         

5). przydział nauczycielom oraz zasady realizacji i rozliczania dodatkowych zajęć wynikających z art. 

42 ust.2 pkt.2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,                                                                   

6). wykaz kadry pedagogicznej przystępującej do postepowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych 

w roku szkolnym 2015/2016 oraz wskazać terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie 

tych postępowań,                                                                                                             

7). w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie specjalne) – orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje o organizacji indywidualnych zajęć 

rewalidacyjnych – 2 godziny na ucznia tygodniowo, jeżeli w orzeczeniu jest zapis – zajęcia 

rewalidacyjne ,                                                                                                              

8).w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym – orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, wniosek rodziców lub prawnych opiekunów,                                                                      

9). wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy 

w roku szkolnym 2015/2016,                                                                                                   

10). zestawienie wakatów w arkuszu w roku szkolnym 2015/2016,                                                                                                 

11).wykaz uczniów w punktach przedszkolnych,  oddziałach „O” oraz w pierwszych klasach szkoły 

podstawowej zamieszkałych na terenie innej gminy- imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce 

zamieszkania.                                                                                                                                                         

12).zatwierdzony arkusz jest podstawą do wprowadzania zmian w organizacji pracy na cały rok 

szkolny. 

§2.Ustala  się następującą liczbę godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla  szkół, 
których liczba nie jest określona w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
ramowych planów nauczania: 
 



1). 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 ,  w przypadku zmianowości klas I-III 
- 26 godzin tygodniowo dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,  
- 26 godzin tygodniowo dla Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, 
- liczba godzin pracy świetlicy, o której mowa w pkt.1 może zostać zwiększona na pisemny wniosek 
dyrektora zespołu szkół w miesiącu wrześniu 2015 r., 
- szkoły wiejskie  według potrzeb uczniów oczekujących na odwozy ze szkoły oraz z godzin do 
dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy Karta Nauczyciela. 
2).Dodatkowe nauczycielskie godziny pracy w świetlicy wynikające z faktu, iż w konkretnym czasie 
przebywa w świetlicy więcej niż 25 uczniów oczekujących na odwozy winy być przyznane z godzin do 
dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy Karta Nauczyciela. 
3). Dyrektorzy szkół przedkładają w terminie do 7-go września 2015 r. wykaz dzieci objętych zajęciami 
świetlicy szkolnej, z  harmonogramem czasu pracy wychowawców świetlicy z poszczególnymi 
grupami i czas pracy świetlicy. 
4).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. 
5). 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. 
6). Logopeda zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach – zajmuje się 
rozpoznaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem wszelkich wad wymowy u wszystkich uczniów w 
szkołach prowadzonych przez gminę Pyzdry. 
 
§ 3. Łączenie klas 
1). 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, obcego i matematyki. 
2). 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. 
 
§ 4. Godziny nauczania indywidualnego 
1).Godziny nauczania indywidualnego oraz godziny rewalidacji indywidualnej należy zaplanować tylko 
dla tych uczniów, którzy posiadają odpowiednie orzeczenie obejmujące okres roku szkolnego, na 
który sporządzony jest arkusz organizacji szkoły, 
2). Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych w trakcie roku 
szkolnego, następuje po akceptacji Burmistrza Pyzdr na wniosek dyrektora szkoły wraz z niezbędną 
dokumentacją. 
 
§ 5. Standardy dotyczące liczebności oddziałów i maksymalnej liczby uczniów w oddziale: 
1). W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolu , oraz klasy I i II  szkoły 
podstawowej – nie więcej niż 25 dzieci: 
W przypadku małej liczby dzieci dokonać połączenia dzieci punktu przedszkolnego z oddziałem „O” . 
2).Dzieci nie będące mieszkańcami gminy Pyzdry, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli, 



punktów przedszkolnych,  szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry w przypadku  
wolnych miejsc. 
3).Niedopuszczalne jest przyjęcie dziecka z innego terenu niż gmina Pyzdry do  punktu 
przedszkolnego, oddziału  „O” i klasy I szkoły podstawowej, jeżeli spowoduje to przekroczenie 25 
dzieci w oddziale, lub będzie wymagało utworzenie następnego oddziału. 
4). W szkole podstawowej od klasy III i gimnazjum– 32 uczniów w oddziale: 
-I klasa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach - dwa oddziały , 
- pozostałe Szkoły Podstawowe  – po jednym oddziale, dokonać łączeń przy małej liczbie dzieci, 
- I klasa Publicznego Samorządowego  Gimnazjum w Pyzdrach – 3 oddziały. 
 
§ 6. Standardy dotyczące zatrudnienia we wszystkich typach placówek 
Pracownicy pedagogiczni 
1). 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. 
2). Przydział czynności powinien uwzględnić wszystkie posiadane przez nauczycieli kwalifikacje. 
Nauczycielom posiadającym więcej niż jedną specjalność nauczania należy przydzielać godziny 
zgodnie z tymi specjalnościami. 
3).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. 
4). 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 . 
 
§ 7. Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli i kadry pedagogicznej 
1).Przydział godzin ponadwymiarowych winien wynikać z naturalnego przekroczenia pensum – Karta 
Nauczyciela określa  w art.42 ust.3 pensum obowiązkowe dla nauczycieli i nie powinien przekraczać 
limitu dopuszczonego w Karcie Nauczyciela – art. 35 ust.1 
2).Godziny pracy dyrektora szkoły ,zastępcy dyrektora 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. 
Przydział godzin ponadwymiarowych jak w § 4 pkt 2. 
3).Dyrektorom  oraz wicedyrektorom, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
przydział godzin ponadwymiarowych do ½ pensum, natomiast  nie przydziela się godzin doraźnych 
zastępstw. 
 
§ 8. Godziny dodatkowe płatne: 
Burmistrz Pyzdr przyznaje dodatkowe godziny z organu prowadzącego na zadania takie jak: 
1). Przydziela się po 1 godzinie tygodniowo na zajęcia SKS dla nauczycieli wychowania fizycznego 
zatrudnionych na pełen etat  z przydziałem czynności –wychowanie fizyczne oraz język angielski w 
oddziałach przedszkolnych. 
 
§ 9. Zasady sporządzania arkuszy organizacyjnych dla przedszkoli i punktów przedszkolnych przy 
szkołach 
1).Organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 określa arkusz 
organizacyjny przedszkola, punktu przedszkolnego sporządzony –w dwóch egzemplarzach przez 
dyrektora  do  30 kwietnia 2015 r. na podstawie planu finansowego przedszkola. 



2).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 latki 
oddzielnie (zgodnie z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola ) 
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. 
 
§ 10.Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola dnia 30.04.2015 r. 
§ 11. Do 31 maja 2015 r. Burmistrz Pyzdr zatwierdza projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 
2015/2016 . 
 


