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ZARZĄDZENIE NR 18/2011
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie zasad organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012. 

Na podstawie art.34a ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 2004r Nr 256, poz.2672 t.j. 

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola, publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z2002r 

Nr 15 poz.142 z późn. zm.), Ustawy z 26.01.1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 97, poz.674, z póz. zm.) 

§ 1. Ustalam zasady organizacji pracy szkoły i placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 stanowiące załącznik 
do zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Konopiska do zapoznania się z Zarządzeniem i załącznikiem do Zarządzenia oraz do ich stosowania. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha
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Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2011 
    Wójta Gminy Konopiska 


                                                                                                                 z dnia 12 kwietnia 2011 
 


Zasady organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012 
 
1. Arkusz organizacyjny pracy szkoły winien obejmować obowiązkowe  


zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania ustalonego  
dla danego typu szkoły, godziny dodatkowe, godziny z art. 42, ust. 2 pkt 
2ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, 
poz. 674 t.j. z późn. zm) 


2. Przyjmuje się maksymalną liczbę uczniów w oddziale: 
• w szkołach podstawowych: 
- w klasach I-III -   30 
- w klasach IV-VI -   30 
• w gimnazjach: 
- w klasach I- III -   30 
PowyŜej wskazanej ilości uczniów mogą być tworzone dodatkowe oddziały. 
Do liczby uczniów, od których zaleŜy podział na klasy i grupy nie wlicza się 
uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza 
systemem klasowo- lekcyjnym, w tym uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym. 
•   w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej: 
- nie powinna przekroczyć 25 dzieci. 
• W grupach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 


podstawowych jeŜeli dzieci 6 letnie stanowią 50% grupy lub mniej – dzieci 
uczęszczających, etat nauczyciela wynosi 25 godzin.  


JeŜeli w w/w grupach dzieci 6 letnie stanowią więcej niŜ 50% uczęszczających, 
etat nauczyciela wynosi 22 godziny. 


3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów planują w arkuszu  
organizacji pracy szkoły liczbę oddziałów klas pierwszych uwzględniając 
liczbę uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci zamieszkałe  
poza obwodem szkoły stanowić mogą uzupełnienie liczebności oddziału 
tworzonego w oparciu o dzieci zamieszkałe w obwodzie, pod warunkiem  
nie przekroczenia liczebności powodującej podział na grupy na wybranych 
zajęciach lub zwiększenia ilości oddziałów.  


 
4. Zaleca się, aby oddziały w szkołach podstawowych liczyły co najmniej  10 


uczniów  i 15 uczniów w gimnazjach. 
 
5. W szkołach o małej liczebności uczniów w oddziale, naleŜy łączyć klasy 


w ten sposób, aby łączna liczba uczniów w oddziale łączonym w klasach     
    I- III i IV-VI  nie była większa niŜ 26, 
  







  Łączenie nie obejmuje: języka polskiego, matematyki, historii i przyrody. 
  Godziny z łączeń nie przeznaczamy na zajęcia świetlicowe. 
 


Oddziały dzieci 6 letnich oraz oddziały dzieci 5 letnich tworzy się w 
przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej w oparciu o dzieci zamieszkałe w obwodzie, przy ścisłej 
współpracy dyrektorów przedszkoli i szkół. 


6. Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone zgodnie z zapisami 
§2 pkt 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002r  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  
(Dz.U. z 2002r.  Nr 15 poz. 142 z późn. zm.). 


7. Zajęcia o których mowa w art. 42, ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- 
Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 t.j. z późn. zm) 
organizowane są w szkole w sposób następujący: 


 - przeznacza się na zajęcia opieki świetlicowej,  
-  przeznacza się do dyspozycji dyrektora.  
- jeŜeli szkoła posiada specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach 
projektów systemowych to te godziny naleŜy zabezpieczyć na ewentualną 
realizację w/w projektu.  
W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Konopiska moŜe wyrazić zgodę 
na zmianę powyŜszych propozycji.  


8. Warunki podziału oddziałów na grupy oraz liczebność grup określa §6 
Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r.  Nr 15 poz. 142  
z późn. zm). 


9. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów 
reguluje uchwałą. 


10.  Obowiązkowy wymiar zajęć nauczania w uzasadnionych przypadkach, moŜna 
uzupełnić godzinami indywidualnymi, rewalidacji, zajęć specjalistycznych i 
dydaktyczno – wyrównawczych prowadzonych indywidualnie, przyznanymi na 
cały rok szkolny. W innych przypadkach zajęcia powyŜsze nie mogą być 
wliczane do etatu. 


11. Decyzję o przyznaniu uczniowi nauczania indywidualnego lub rewalidacji 
indywidualnej wydaje dyrektor szkoły, po otrzymaniu orzeczenia poradni 
psychologiczni – pedagogicznej, kierującej uczniem do odpowiedniego rodzaju 
zajęć oraz skierowania ucznia do tych zajęć wydanego przez organ prowadzący. 
zajęcia te realizowane są w następujących wysokościach: 


a) nauczanie indywidualne: 
               1) dla dzieci do przygotowania przedszkolnego- 4 godz. tygodniowo 


2) dla uczniów klas I-III SP - 6 godz. tygodniowo 
3) dla uczniów klas IV-VI SP - 8 godz. tygodniowo 
4) dla uczniów klas I- IIIG - 10 godz. tygodniowo 


             b) rewalidacja indywidualna – 2 godziny tygodniowo 







             c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  
                4  godzin w miesiącu, 
12. Skierowanie ucznia do innych zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno-


wyrównawczych prowadzonych indywidualnie odbywa się za zgodą organu 
prowadzącego. 


13. Dyrektor zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący o zatrudnianiu 
nauczycieli na vakatach wykazanych w arkuszu organizacji szkoły. 


14. Zawieranie dodatkowych umów o pracę wynikających z długoterminowego 
zastępstwa jest dopuszczone wyłącznie na czas określony, w porozumieniu z 
organem prowadzącym. 


15. Ustala się limity etatów pracowników pedagogicznych: 
a) Pedagog szkolny 


•  w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych + Gimnazja 
 - do 7 oddziałów – ¼ etatu 
 - od 8 do 11 oddziałów – ½ etatu 


• w Zespołach Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) 
 - powyŜej 11 oddziałów – 1 etat 
b) Logopeda 


• w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych + Gimnazja 
 - do 7 oddziałów – ¼ etatu 
 - od 8 do 9 oddziałów – ½ etatu 
● w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych 


 - w ramach godz. z art. 42, ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-                
Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 t.j. z późn. zm. 
● w Szkołach Podstawowych do 7 oddziałów (jeŜeli szkoła posiada 


nauczyciela z kwalifikacjami zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu) –  
w ramach godz. z art. 42, ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-                
Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 t.j. z późn. zm. 
•  w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) 
 - w ramach godz. z art. 42, ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 t.j. z późn. zm. 


Bibliotekarz 
 - godziny biblioteki w szkołach podstawowych do 100 uczniów- 1 godzina 


zajęć tygodniowo na kaŜdych 10 uczniów. 
- godziny biblioteki w zespołach szkolno- przedszkolnych do 120 uczniów- 


1 godzina zajęć tygodniowo na kaŜdych 10 uczniów. 
- godziny biblioteki w zespołach szkolno- przedszkolnych + gimnazjum -   
1 godzina zajęć tygodniowo na kaŜdych 10 uczniów. 
- godziny biblioteki w zespole szkół, szkoła podstawowa + gimnazjum – 
1 etat . 
 
 
 







Świetlice 
- godziny świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym + Gimnazjum- 


Aleksandria, - 7/ 26 etatu  
- godziny świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym + Gimnazjum- 
   Hutki -1etat i 7/26 
-  godziny świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym - Rększowice, - 
    7/ 26 etatu  
- godziny świetlicy w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa + Gimnazjum- 
1 ½ etatu 


16. Dyrektorzy szkół, zespołów i przedszkoli przedkładają arkusze organizacyjne w 
wersji elektronicznej i papierowej do dnia 30 kwietnia  2011r. 


17. Arkusze organizacyjne powinny być zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.  
18. Do arkuszy winny być załączone: 


a) szkolne plany nauczania, 
b) wykazy dzieci objętych: 


- nauczaniem indywidualnym, 
- nauczaniem specjalnym ( rewalidacja), 
- inną indywidualną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
- zajęciami wyrównawczymi (w podziale na grupy). 


c) wykazy zatrudnionych nauczycieli wraz z podaniem kwalifikacji, stopni 
awansu zawodowego, nazwy ukończonej uczelni, staŜu pracy 
pedagogicznej. 


d) wykaz dzieci przyjętych do klas I ( szkoła podstawowa i gimnazjów)  spoza 
obwodu 


e) wykaz przyznanych godzin nauczycielom  z art. 42, ust. 2 pkt 2ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 
674 t.j. z późn. zm)- do końca września 2011r. 


19. W przypadku zmiany ogólnej liczby godzin realizowanych przez szkołę lub 
zmiany przydziału czynności dla nauczycieli Dyrektor przesyła do z-cy Wójta 
Gminy Konopiska oraz Dyrektora GZOKSTiP projekt aneksu ze szczegółowym 
uzasadnieniem.  
     


Zatwierdzony aneks jest podstawą do wprowadzenia zmian w szkole oraz  
 w programie arkusz szkoły-  VULCAN. 


 
 
 
 









