.2'2011
zARzĄDzENIENR 0050.1
WoJTA GMINYooenzeŃ WIELK|
z dnia 24 lutego 2011 r. ,
w sprawie organizacji roku szkolnego 2011 I 2012 w publicznych
szkołach i przedszko|achGminy Dobrzeń Wielki

1991 r. o systemieoŚwiaty(tj Dz.U.
Na podstawieart 5 ust 7 iań' 34a ustawyzdnia7 września
z 2OO4r Nr 256, poz 2572 z poŹnozm.) i art' 42 ust' 7, ar1.'42a ustłwy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta
Nauczycie|a(tj Dz U z 2006 r. Nr 97, poz' 674 z poŹn'zm )
Wójt Gminy DobrzeńWie|kizarządzaco następuje:

I

w bibliotekach
szkolnych
$ 1 Zasadyustalanialimitowzatrudnienia
przysługujeetat nauczycie|a liczby
uczniÓw,
na
ktorych
l' Usta|a się następujące
bibliotekarza:
wszystkich typÓw oraz zespołÓw
l) w szkołachpodstawowych,gimnazja|nych,ponadgimnazja|nych
- bibIiotekarza,
jeden
przysługuje
powyzej
nauczycie|a
etat
300 uczniow,
szkoł|iczących
dodatkowo0,5 etatu,
2) na kazdychnastępnych200 uczniÓw przysługuje

\-'

3) w szkołachpodstawowych,gimnazja|nychi zespołachszkoł|iczącychponizej 300 uczniowwymiar
godzin zĄęc nauczyciela- bib|iotekarzausta|asię biorąc pod uwagę 1 godzinę zajęÓ tygodniowo
na kazdych10 uczniÓw,
etat
4) w przypadkugdy bib|iotekaprowadzidziałpedagogiczny|iczbęuczniÓw, na ktorychprzysługuje
nauczycie|abibliotekarzapowiększasię o Iiczbęnauczycielikorzystającychz bib|ioteki,
jest szkolnemultimedialne
centruminformacji,
5) w przypadkugdy w biblioteceprowadzone
powiększasię o liczbęgodzin do 5.
etat nauczycie|a- bib|iotekarza
uczniowna początkuroku szko|nego.
f ' Przez Iiczbęuczniownalezy rozumieÓp|anowaną|iczbę
3, Zmniejszenie|iczbyuczniów w ciągu roku szko|negow granicachdo 20 uczniow nie powoduje
zmranw obsadzieetatoweibiblioteki.
s
>'

2 Godziny pracy pedagogow, |ogopedow i doradcy zawodowego okreś|onew $ 4' uchwały
2009 r. uza|eŻnione
są od |iczbyuczniÓw:
Rady Gminy z dnia22 paż.dziernika
Nr XXXV|||/28012009
1. Pedagog:
l) w szkołach/ zespołachIiczących250 uczniÓw i więcej przypada 1 etat pedagoga,W przypadku
zespołowszkoł,ktore posiadająco najmniejtrzy typyszkołprzypadadodatkowo Tz etatu,
2) w szkołach/ zespołach|iczącychmniej niz 250 uczniÓw wymiar godzin zajęc pedagoga usta|a
się biorącpod uwagę 1 godzinęzajęc tygodniowona kazdych 10 uczniow,
2. Logopeda:
na podstawieorzeczen,
I przedszkolachw przypadkuuczniÓw zakwa|ifikowanych
1) w szko.łach
przy liczbieuczniowdo 20 wymiarczasu pracy logopedywynosi do 5 godzin tygodniowo,
dodatkowo1 godzinana 4 uczniów,
2) powyzej20 uczniow przysługuje
3. Doradcazawodowy:
dopuszczasię zatrudnieniedoradcyzawodowegoW,łącznym
1) w szkołachponadgimnazja|nych
wymiarzegodzin:
a) w Zasadniczej Szko|e Zawodowej- nie więcej niz 1 godzina na oddział,
- nie więcej
Uzupełniającym
oraz Liceum ogÓ|nokształcącym
b) w Liceum ogÓ|nokształcącym
niŻT, godziny na oddział.

w szkołachpodstawowychd|a uczniow k|as |-|lIna
$ 3 Usta|asię ze godziny pracy świetlicyprzysługują
podstawiekart zgłoszeńrodziców oraz d|a uczniÓw uprawnionychdo korzystaniaz zorganizowanego
dowozuw k|asach|V-V|szkołypodstawoweji |-|||gimnazium.
d|a:
$ 4 Usta|asię,ze |iczbagodzinponadwymiarowych
.
1. Nauczycie|i pełniących funkcje kierownicze W: przedszko|ach, szkołach podstawowych,
gimnazja|nychi ponadgimnazja|nych
nie moze przekroczyćpołowytygodniowegoobowiązkowego
wymiarugodzin okreś|onego
w uchwa|eNr XXXVl|l/280l20o9Rady Gminy z dnia 22 pażdziern|ka
(Dz.Urz
2009 r
Woj opo|sk z2009 r Nr 98' poz.1360z poŹn,zm)
2. W przypadkugdy po,łowa
obowiązkowegowymiarugodzin stanowiułamekto zaokrąg|amydo pełne.
F
godzinyw doł.
$ 5 Ce|em poszerzeniaofertyedukacyjnejprzyznajesię godziny organu prowadzącegoZwane godzinam
Wojta,ktoresąw dyspozycji.
1. SzkÓłponadgimnazja|nych:
- 'l godzina na oddział,a w k|asach
1) w szkołachkończącychsię egzaminemmatura|nym
matura|nych
dodatkowo1 godzinę,
2) w zasadniczychszkołachzawodowych- 1 godzinana oddział,
3. W k| |V do V| szkÓ,l podstawowychzezwa|asię na nauczanie drugiego języka obcego w |iczbie
2 godz' tygodniowona oddział

$ 6 Zezwa|asię dyrektoromszkoł na dopełnianieistniejącychoddziałÓwpoprzez przyjęcieuczniÓw spoza
obwoduszko,lydo maksyma|nejiloŚci 24 ucznioww oddziale
s 7 W oddzlałachIiczącychwięcej niŻ 24 uczniÓw wprowadzasię podziałna grupy, na obowiązkowych
zajęciachedukacyjnychz języka mniejszoŚcinarodowejoraz z 1ęzykaobcego w k|asach| - ||lszkoły
podstawowej
s

B Zobowiązuje się dyrektorÓw szkoł i p|acÓwek' do przydzie|ania w pierwszej kolejnoŚci godzin
ponadwymiarowychi godzin płatnychzastępstw nauczycielom o najnizszych stopniach awansu
zawodowego,czyli stazystomoraz kontraktowym.

se

1' Godziny nauczania indyw|duaInego
d|a uczniÓw szkół podstawowych,gimnazjow i szkÓł
ponadgimnazja|nych
odbywająsię zgodnie z zasadami okreś|onymi
w rozporządzeniuMEN z dnia
18'09.2008r. (Dz.U Nr 175, poz.1086).||oŚciprzyznanychgodzin,o ktÓrych mowa w $ 8'1. tego
rozporządzeniad|a uczniów k|as |-|l|szkołypodstawowej(6-8godzin)na|eŻyrozumiećtak, Że.
a) uczniowik|asyI szkołypodstawowejprzyznĄe się 6 godzin,
b) uczniowik|asy||szkołypodstawowejprzyznĄe się 7 godzin,
c) uczniowik|asyIl|szkołypodstawowejprzyznĄe się 8 godzin'
2' Ta Sama zasada interpretacji,,widełekgodzinowych'' dotyczy pozostałych grup uczniow
wymienionychw tym paragrafierozporządzeniaMEN.

s 10

1. W p|acowkach oświatowychnieferyjnychw dniach, w ktorych moze nastąpić zmniejszona
frekwencjadzieci (okres feriiszko|nych,przerwyświąteczne'
dni międzyświąteczne,
wigiIiaBozego
Narodzenia,'31 grudzien,24 czerwiec)'w przypadku,gdy wedługdek|aracjiopiekunowprawnych
grupa nie przekracza10 osob, na podstawiedecyzjidyrektorapraca zostajezawieszona.
2. W takich przypadkach,rodzicom dzieci zapisanych, dyrektor wskazuje p|acÓwkę zastępczą na
terenie Gminy. Wymagane jest dokonanie wczeŚniejszych uzgodnień pomiędzy dyrektorami
p|acówekoraz poinformowanie
organu prowadzącegoo sposobie organizacjipracy p|acÓwkiW WW.
dniach.

\v

1'1Usta|asię terminyopracowaniaarkuszyorganizacyjnych:
1. D|aszkółna dzień 20 kwietnia2011 r' (środa)'
2. D|aprzedszkolina dzień 29 kwietnia2011 r' (piątek)'
3. KaŻdorazowakoniecznoŚczwiększenialiczbygodzinz pu|iorganuprowadzącegoponad usta|enia
ujętew tym zarządzeniu oraz uchwa|e Nr XXXV|||/280|2009Rady Gminy z dnia 22 paŻdziernika
2009 r', wynikającaz uzasadnionychpotrzeb przedszko|a|ub szkoływymaga formy pisemnej
uzgodnieńz organemprowadzącym.
i wczeŚniejszy.ch
4. Terminy wymienione W ust. 1 i ust. 2, to złoŻenie gotowych i kompletnych arkuszy
po wczeŚniejszychusta|eniach,o ktÓrychmowa W ust. 3 (jeze|ibyłykonieczne).
5. Przyjmujesię jednolitysposoboznakowaniagodzin:
l) ko|oremczarnym- godzinywynikającez ramowegop|anunauczania,
2) koloremzielonym- godzinydo dyspozycjidyrektora,
3) ko|oremczerwonym - godziny przyznane przez organ prowadzący'
6. Usta|asię wzory arkuszy organizacyjnych,stanowiące załącznikido niniejszego zarząózenia'
d|a przedszko|i),
Załącznlknr 1 (wzór arkusza organizacyjnego
Załączniknr 2 (wzor arkusza organizacyjnegodla szkoł).
$

'12 Zobowiązujesię dyrektorÓw do stałegomonitorowaniaorganizacjipracy szkoły |ub przedszko|a
a W przypadkuzaistniałychzmian na|eŻyuaktua|niacarkusz poprzez sporządzanieodpowiednich
aneksÓw
z datąuzyskaniazatwierdzenia
13 Zmianywprowadzoneaneksem,mogą byc rea|izowanenajwcześniej
1' Waneksach do arkusza organizacyjnegodyrektorzynie wpisujądaty,od ktÓrejarkusz obowiązuje,
datętę usta|aorgan prowadzącypo zatwierdzeniuaneksu
2. JeŻe|izmiany ujęte aneksem wymagają zmian W angazu pracownika (zmiana wynagrodzenia
w umowieo pracę),stosowne angaze na|eŻydostarczycdo GZEAS w terminiedo dnia 20 danego
miesiąca,aby aneks mÓgłobowiązywacod dnia 1 miesiącanastępnego'
terminuz ust.2 spowodujeprzesunięciezatwierdzeniaaneksu o miesiąc.
3. Niedotrzymanie
14 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektoromszko,łi przedszkoli. Nadzorowanie rea|izaqi zadan
okreŚ|onychniniejszym zarządzeniem przez dyrektorowjednostek powierza się DyrektorowiGZEAS
w DobrzeniuWielkim.
15 Z dniem 31 sierpnia2011 traci moc ZarządzenieWojta Gminy Dobrzeń Wie|kiz dnia 27 stycznia2010
Nr 0153/5/2010w sprawie organizacji roku szko|nego 2010|2011 w pub|icznychszkołach
Gminv DobrzeńWie|ki.
i orzedszko|ach

$ 16 Zarządzeniewchodziw Życiez dniempodpisania.

