
Zarz~dzenie Nr 43/2015 
Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki 

z dnia 24.03.2015 r. 

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania projektow arkuszy organizacyjnych szkol 
prowadzonych przez Miasto Makow Mazowiecki w roku szkolnym 2015/2016. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz'1dzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 j.t. z p6Zn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 pkt 3 w Zwl'tZku 
z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z poz. zm.) zarz'1dzam, co nast~puje: 

§1. 
Ustala si~ wytyczne do opracowania projektow arkuszy organizacyjnych szkoi prowadzonych przez 

Miasto Makow Mazowiecki oraz zasady organizacj i pracy na rok szkolny 2015/2016. 

Arkusz organizacyjny szkoiy nalezy opracowac zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa w 

powiqzaniu z planem finansowym szkoiy. 


1. 	 Dyrektor szkoiy jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie arkusza 
organizacyjnego, a w szczegolnosci w obszarach: 

1) przestrzegania ramowych planow nauczania, 

2) zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, 

3) przydzielania nauczycielom zaj~c edukacyjnych zgodnie z posiadanymi 


kwalifikacjami zawodowymi, 
4) przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych zgodnie z obowi~zuj~cymi 

przepisaml, 
5) dokonywania podziaiu uczniow na grupy zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami, 
6) w projektach organizacyjnych nie nalezy planowac ztrudnienia nauczycieli 

emerytow, 
7) ilosc etatow na stanowiskach adminisracji i obsiugi nie ulega zwi~kszeniu, w stosunku 

do roku szkolnego 2014/2015. Nie dopuszcza si~ tez zawierania nowych umow, w 
miejscu umow koncz~cych si~. 

8) nauczyciele wspomagaj~cy w oddziaiach integracyjnych: 
a) tygodniowa ilosc godzin nauczyciela wspomagaj~cego w oddziale rowna si~ 1iczbie 

realizowanych obowi~zkowych zaj~c wynikaj~cych z ramowego planu nauczania (bez 
podziaiu na grupy), 

b) wszystkie zaj~cia rewalidacyjne i specjaJistyczne dla uczniow oddziaiu integracyjnego 
realizowane s~ w ramach godzin, 0 ktorych mowa w podpunkcie a. 

2. 	 Dyrektor Szkoiy przygotowuje 3 komplety dokumentow dotycz~cych danej szkoiy, 
ktore obejmuj~: 

1) trzy egzemplarze arkusza organizacyjnego szkoiy z kopi~ uchwaiy Rady 
Pedagogicznej wyraZaj~cej opini~ w sprawie organizacj i pracy placowki zgodnie z art. 41 
ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, 

2) szkolne plany nauczania na poszczegolne etapy edukacyj ne nauczania dla wszystkich 
szkoi wchodz~cych w sklad zespoiu. 

3) wykaz kadry pedagogicznej dotycz~cy: awansu zawodowego, kwalifikacji, 
wyksztakenia, wraz z informacj~ dotycz~c~ nauczanego przedmiotu 



.

4) wykaz nauczycieli, kt6rzy w biez'tcym roku szkolnym ubiegaj't si~ 0 awans z podzialem 
na posiadany stopien awansu zawodowego, 

5) wykaz pracownik6w administracyjno - obslugowych wraz z infonnacj't 0 statu pracy, 
zajmowanym stanowisku, wymiarze zatrudnienia i rodzaju umowy 0 prac~. 

§ 2. 

Zasady zatwierdzania arkuszy organizacyjnych 


1. 	 Dyrektorzy szk61 sporz'tdzaj't arkusze do 30 kwietnia. 

2. 	 Projekt organizacji pracy szkoly powinien bye sporz'tdzony na powszedmie uzywanym 
formularzu. 

3. 	 Arkusze nalezy przekazae do Urz~du Miejskiego z pismem przewodnim. 

4. 	 Do projektu organizacji pracy szkoly nalezy dol'tczye: 

1) wykaz uczni6w (j ak dotychczas) 

2) szkolny plan nauczania ( w cyklu trzyletnim) 

3) wykaz pracownik6w administracji i obslugi, 

4) wykaz pracownik6w pedagogicznych wraz z urlopowanymi (dokladne dane dotycZ'tce: 
wyksztalcenia, stopnia awansu zawodowego, statu pracy, wymiaru czasu pracy), 

5) wykaz nauczycieli urlopowanych wraz z podaniem terminu przyznanego urlopu, 

6) wykaz wakat6w, 

7) wykaz pracownik6w zwalnianych z podaniem podstawy prawnej zwolnienia i 
informacji dotycz'tcej przewidywanych do wyplaty odpraw, a takZe wykaz pracownik6w, 
kt6rym obniza si~ wymiar czasu pracy, 

8) infonnacj~ dotycz'tc't uzupelniania etatu w innej plac6wce ze wskazaniem tej plac6wki, 

9) infonnacj~ dotycz'tc't ilosci dzieci w poszczeg61nych oddzialch. 

5. 	 W przypadku uwag do zlozonego arkusza organizacyjnego dyrektor zespolu szk61 zostanie 
poproszony 0 pisemne wyjasnienie w'ttpliwosci. 

6. 	 Burmistrz Miasta zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoly w terminie do 31 maja. 

7. 	 Do 15 wrzesnia naleZy sporz'tdzie aneks wg stanu na 10 wrzesnia (zgodny z danymi SIO) 
uwzgl~dniaj'tc wszelkie zmiany w planowanej organizacji szkoly oraz liczbie uczni6w i 
nauczycieli. 

8. 	 Kazda zmiana w organizacji pracy szkoly musi bye uwzgl~dniona w formie aneksu 
odbywa si~ wed lug procedury opisanej powyzej. 



9. 	 Do kolejnych aneksow arkusza organizacyjnego nalezy dohtczye tylko te dokumenty 
pisma, ktorych trese ulegla zmianie. 

10. Aneks rozumiany jest, jako dokument wprowadzajqcy zmiany do arkusza i stanowi jego 
integra1nq czttse. Zaopiniowanie oraz zatwierdzenie aneksu przez organ prowadzqcy jest 
konieczne. Aneks musi miee nadany ko1ejny numer. 

11. W przypadku niezastosowania ww. zasad przy sporzqdzaniu arkusza organizacyjnego bqdz 
aneksu nie zostanie on podpisany i zatwierdzony do realizacji przez organ prowadzqcy. 

12. Dopuszcza sitt aneks w postaci zmienionego arkusza organizacyjnego. 

13. Nauczyciele korzystajqcy 	 z obnizonego pensum nie mogq bye zatrudnieni w innych 
p1acowkach oswiatowych. 

§ 3. 
Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego 

1. 	 Za1ecana liczba dzieci w oddzia1e nie powinna przekroczye 30 osob. 

2. 	 Nalezy dq.2ye do maksyma1nej ilosci uczniow w oddziale. 

3. 	 Zalecana 1iczba uczniow w oddzia1e integracyjnym nie powinna przekroczye 20 uczniow, w 
tym 5 uczniow z niepelnosprawnosciq. 

4. 	 Liczebnosci uczniow w oddzialach na poziomie tej samej k1asy powinny bye zblizone, pod 
wzglttdem wieku, pki i ogolnej ilosci. 

5. 	 Nie przyjmuje sie do oddzialu uczniow z poza obwodu szkoly, jeze1i mialoby to 
spowodowae koniecznose utworzenia dodatkowego oddzdzialu lub podzialu na grupy. 

6. 	 W przypadku potrzeby utworzenia oddzialow integracyjnych rownoczesnie w roznych 
szkolach tworzy sitt je w porozumieniu z organem tylko w jednej ze szkol. 

7. 	 Zajttcia wychowania fizycznego realizowane Sq w miartt mozliwosci w grupach 
oddzialowych. 

8. 	 Projekty arkuszy organizacyjnych naleZy dostarczye do organu prowadzqcego do dnia 30 
kwietnia 2015 r. 

§ 4. 
Wymiar czasu pracy dyrektorow 

l. 	 W roku szkolnym 2015 /2016 organ prowadzqcy ustala dla dyrektorow do realizacj i 
obowiqzujqcy wymiar godzin zajtte dydaktycznych, w wymiarze okreslonym uchwalq w 
sprawie szczegolowych zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego 
obowiazkowego wymiaru godzin zajtte dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych 
prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami a1bo na ich rzecz, 
nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia 
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajtte pedagogow, psycholog6w 
logopedow, w szkolach i placowkach oswiatowo - wychowawczych prowadzonych 

i 



przez Miasto Mak6w Mazowiecki. 
2. 	 Dyrektor moze miec przydzielone godziny ponadwymiarowe za zgod<l organu 

prowadZ<lcego tylko w przypadku braku mozliwosci prawnych przydzielenia tych 
godzin innemu nauczycielowi. 

§ 5. 
Limity obsady etatowej pracownikow administracji i obslugi 

1. 	 W roku szkolnym 2015/2016 okresla siC( nastepuj<lce limity etatowe pracownik6w: 
1) w zespole Szk61 N r 1 -12 etat6w w tym: 

a) administracja - 2 etaty, 
b) obsluga - 10 etat6w, 

2) w Zespole Szk61 Nr 2 - 18 etat6w, w tym: 

a) administracja - 3 etaty 

b) obsluga - 15 etat6w 


2. 	 Nalezy rozwazyc mozliwosc zlecenia obslugi kotlowni zawnC(trznej firmie w Zespole Szk61 
Nr 1 

§ 6. 

Limity oddzialow 


1. 	 Dyrektor szkoly zobowi<lzany jest do tworzenia w arkuszach organizacyjnych oddzia16w 
klasowych w spos6b racjonalny tak, aby liczba uczni6w w oddziale nie przekroczyla 30. 
a) zalecana liczba dzieci w klasach I i II - 25 uczni6w. 

2. 	 Oddzialy klasowe tworzy siC( w uzgodnieniu z organem prowadz<lcym: 

3. W roku szkolnym 2015/2016 ustala siC( limity oddzia16w rozpoczynaj<lcych cykle ksztalcenia: 
1) 	 dla klasy I : 


a) Szkola Podtawowa Nr 1 - 3 oddzialy 

b) Szkola Podsawowa Nr 2 - 6 oddzia16w 


2) 	 dla klasy II : 

a) Szkola Podsawowa Nr 1 - 3 oddzialy 

b) Szkola Podstawowa Nr 1 - 4 oddzialy 


3) 	 dla klasy I : 

a) Gimnazjum Nr 1 - 2 oddzialy 

b) Gimnazjum Nr 2 - 3 oddzialy 


§ 7. 

1. 	 W roku szkolnym 2015/2016 zajC(cia psychologiczne i logopedyczne nalezy organizowac z 
pomoc<l poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. 	 Nie planuje siC( wprowadzania drugiego jC(zyka obcego nowozytnego w klasach IV szk61 
podstawowych. 

3. 	 Okresla siC( nastC(puj<lC<l ilosc etat6w pedagog6w w roku szkolnym 2015/2016 
w Zespole Szk61 Nr 1 - 1 etat 
w Zespole Szk61 Nr 2 - 2 etaty 

§ 8. 



1. 	 W roku szkolnym 2015/2016 tworzy si~ oddzialy przedszkolne w szkolach: 

1) w Szkole Podstawowej Nr 1 - 1 oddzial 

2) w Szkole Podstawowej ill 2 - 1 oddzial 


§ 9. 

Uczruowie zapisywani s<\. do szkoiy z urz~du jezeli zamieszkuj<\. w obwodzie danej szkoiy lub na 
wniosek rodzica b<\.dz opiekuna prawnego, jezeli zamieszkuj<\. poza obwodem szkolnym w miar~ 
posiadanych wolnych miejsc w szkolach. 

§ 10. 

1. 	 Nauczanie indywidualne nalezy organizowa6 zgodnie z obowi<\.zuj<\.cymi przepisami prawa. 
2. 	 Tygodniowy wymiar godzin zaj~6 indywidualnego nauczania wynosi: 


1) dla uczni6w klasy I-III Szkoiy Podstawowej 6 godzin 

2) dla uczni6w klasy IV-VI Szkoly Podstawowej: 


a) w klasch IV -V - 8 godzin 

b) w klasch VI - 9 godzin 


3) dla uczni6w gimnazjum: 

a) w klasach I-II - 10 godzin 

b) w klasch III - II godzin 


§ 11. 

Platne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli 


1. 	 Decyzj~ 0 udzieleniu nauczycielowi platnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje 
dyrektor plac6wki w oparciu 0 obowi<\.zuj<\.ce przepisy prawa oswiatowego. 

2. 	 W przypadku zlozenia przez nauczyciela wniosku 0 udzielenie mu urlopu zobowi<\.Zuje si~ 
dyrektora do pisemnego zawiadowmienia organu prowadz<\.cego w terminie 3 dni roboczych 
po zlozeniu ww. wniosku. 

3. 	 Decyzj~ 0 odwolaniu si~ od orzeczenia do wojew6dzkiego osrodka medycyny pracy 
podejmuje dyrektor szkoly po pisemnym uzgodnieniu z organem prowadz<\.cym. 

4. 	 Podstaw<\. prawn<\. jest Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 paidziemika 2005 r. w 
sprawie orzekania 0 potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 12. 

Wykonanie zarz<\.dzenia powierza si~ Dyrektorom Zespo16w Szk61 w Makowie Mazowieckim. 

§13. 

Zarz<\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania . 

http:obowi<\.zuj<\.ce



