
ZARZĄDZENIE NR 32/16
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie organizacji publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sułkowice, w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 z późn. zm.), Ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. 
zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.), 
Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 
155 z późn. zm.), Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 
6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, Rozporządzenia 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. z 2014 poz. 395), Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.); Rozporządzenia 
MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532), Rozporządzenie MEN z dnia 
28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157), Rozporządzenie MEN z dnia 
23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529); Rozporządzenia MEN 
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175 poz. 1042), Rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1129), Uchwała Nr XX/155/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2008 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
Uchwała Nr XX/101/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, przysługującym nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
Uchwała Nr XLVI/297/14 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Sułkowice;  Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów; Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 
lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów -

zarządzam, co następuje:
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§ 1. 

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych oraz tworzenia i organizacji oddziałów 
przedszkolnych.

1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych – na rok szkolny 2016/2017 - odbywa się w terminie od 
1 do 29 marca 2016 r.

2. Do przedszkoli uczęszczają, co do zasady, dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2010-2013).

3. Zapewnia się miejsce w przedszkolach gminnych, realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne dzieciom 6-letnim (rocznik 2010) oraz dzieciom 5- i 4-letnim (rocznik 2011 i 2012) zamieszkałym na 
terenie Gminy.

4. Zapewnia się miejsce w przedszkolach gminnych dzieciom odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego 
w roku szkolnym 2016/2017 zamieszkałym na terenie Gminy.

5. Nabór do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca. Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą 
udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają deklaracje kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego. 
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola 
urodzonych w latach: 2012, 2011, 2010.

6. Po zapewnieniu miejsc dla 4-, 5- i 6-latków, bezwzględne pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają 
dzieci 3-letnie, zamieszkałe na terenie Gminy.

7. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2014) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 
2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po 1 września 2016 r. – w miarę wolnych miejsc – po 
zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3–6-letnim oraz odroczonym zamieszkałym na 
terenie Gminy.

8. Dziecko mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Sułkowice, może być przyjęte do przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Sułkowice w miarę wolnych miejsc, tj. po zapewnieniu miejsc wszystkim dzieciom, 
o których mowa w ust. 2-7).

9. Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci przyjętych do placówki, deklarowany dzienny czas 
ich pobytu oraz liczba spożywanych przez nie posiłków.

10. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25.

11. Przedszkola prowadzone przez Gminę Sułkowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze 5 godzin dziennie; w godzinach od 800 do 1300.

12. Dzieci w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być objęte 
wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat - po uprzednim uzyskaniu decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 
mieszka, o odroczeniu obowiązku szkolnego.

13. Dyrektor podpisuje z rodzicami dziecka przyjętego „Umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola” 
w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2. 

Zasady naboru uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

1. Przy projektowaniu liczby oddziałów, dyrektor szkoły winien kierować się liczbą uczniów zameldowanych 
i zamieszkujących w danym obwodzie szkolnym.

2. Liczbę uczniów klas pierwszych ustala się na podstawie liczby dzieci zapisanych przez rodziców do szkoły, 
właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka.

3. Organ prowadzący ustala, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz 
liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym do oddziałów integracyjnych.

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2016 kończą 7 lat (lub więcej)

i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na rok szkolny 2016/2017 oraz odbyły roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i zostały zapisane przez rodzica do szkoły obwodowej, 
w nieprzekraczalnym – ze względów organizacyjnych – terminie - do 29 marca 2016 r.

5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są także dzieci, które w roku 2016 kończą 6 lat oraz 
odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i zostały zapisane przez rodzica do szkoły obwodowej, 
w nieprzekraczalnym – ze względów organizacyjnych – terminie - do 29 marca 2016 r.
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6. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły 
podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

7. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły 
podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej (gimnazjum), przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zameldowane i zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły; w przypadku, 
gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami (do gimnazjum - do 28 czerwca 2016 r., zgodnie z ZarządzeniemNr 
2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.).

9. Ucznia spoza obwodu można przyjąć tylko wówczas, gdy nie spowoduje to konieczności utworzenia 
dodatkowego oddziału lub podziału na grupy, czyli do oddziału liczącego poniżej 22 uczniów.

§ 3. 

Ogólne zasady organizacji pracy szkół.

1. Zajęcia edukacyjne należy organizować zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.Nr 6 poz. 
69 z późn. zm.).

2. Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w kl. I szkoły podstawowej wynosi 20 godz., w 
kl. II-III-21 godzin, w kl. IV-25 godzin, w kl. V-26 godzin, w kl. VI wynosi 28 godz.; w kl. I gimnazjum wynosi 
29 godzin, w kl. II-30 godzin, w kl. III-31 godzin - zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.).

3. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu, 
były nie mniejsze niż wymienione w obowiązujących ramowych planach nauczania, a efekty określone 
w podstawie programowej zostały osiągnięte.

4. Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozp. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych z 2012 r.) powinny być przeznaczone na:

1) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I-VI szkoły podstawowej 
oraz w kl. I-III gimnazjum;

2) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów w kl. I-VI szkoły podstawowej oraz
w kl. I -III gimnazjum.

5. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego:

1) obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego powinny być organizowane i realizowane w formie 
wymienionych w rozporządzeniu, tj. 1) zajęć klasowo-lekcyjnych i 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć 
sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki;

2) Dyrektor przedstawia propozycje form – w celu uzgodnienia – organowi prowadzącemu
(§ 3 ust. 2 Rozporządzenia ws. dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego);

3) propozycję zajęć, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę 
rodziców, Dyrektor przedstawia do wyboru uczniom, którzy dokonują wyboru zajęć - za zgodą rodziców;

4) zajęcia te prowadzone są w grupach nie większych niż 26-osobowe i odpowiadających co najmniej liczbie 
uczniów w oddziale;

5) przy ustalaniu zajęć i etatów nauczycieli wychowania fizycznego należy uwzględnić sposób realizacji tych 
zajęć.

6. Organizacja oddziałów sportowych:

1) oddziały sportowe mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego;

2) liczba uczniów w oddziałach sportowych powinna wynosić od 20 do 24 uczniów, nie mniej jednak
niż 20;

3) rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych powinna być zakończona do 22 kwietnia br.;

4) tygodniowy wymiar godzin szkolenia sportowego wynosi w oddziałach sportowych -10 godzin,
(w tym obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego);
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5) szkolenie sportowe prowadzone jest wg programów szkolenia, opracowanych odrębnie dla poszczególnych 
oddziałów (oraz dyscyplin sportowych, jeżeli dany oddział uprawia kilka dyscyplin);

6) dyrektor przedstawia organowi prowadzącemu programy szkolenia sportowego dla poszczególnych klas - 
przed zatwierdzeniem arkusza organizacji szkoły;

7) organ prowadzący może wyrazić zgodę na dzielenie oddziałów na grupy ćwiczeniowe tylko w przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa (na uzasadniony wniosek dyrektora);

8) tworzenie oddziałów sportowych koedukacyjnych nie może wpływać na zwiększenie liczby godzin zajęć 
sportowych wynikających z podziału na grupy ćwiczeniowe;

9) zmniejszenie się liczby uczniów w oddziale sportowym w ciągu roku szkolnego – nie skutkuje jego likwidacją;

10) pierwszeństwo do prowadzenia szkolenia sportowego i pracy w oddziałach sportowych mają nauczyciele 
wychowania fizycznego posiadający uprawnienia trenerskie i instruktorskie, odpowiadające dyscyplinom 
uprawianym w danym oddziale;

11) umowę dotyczącą warunków współpracy w zakresie szkolenia sportowego między szkołą, a podmiotem 
zewnętrznym zawiera organ prowadzący.

7. Organizacja zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” (wdż):

1) zajęcia wdż realizowane są w kl. V – VI szkoły podstawowej oraz w kl. I-III gimnazjum;

2) na realizację „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum 
przeznacza się w szkolnym planie nauczania – w każdym roku szkolnym - w każdym oddziale po 14 godzin, 
w tym po 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców (łącznie 19 godzin na każdy oddział);

3) w każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel prowadzący zajęcia „Wychowania
do życia w rodzinie” wraz z wychowawcą przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne
z rodzicami uczniów;

Za przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

4) uczeń nie bierze udziału w zajęciach wdż, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej 
rezygnację z udziału ucznia w zajęciach;

5) w przypadku, gdy część uczniów złoży rezygnację, o której mowa w ust. 4, zajęcia wdż organizowane
są w grupach międzyoddziałowych, o liczebności równej, co do zasady, liczebności oddziałów.

8. Godziny pracy biblioteki (w tym również pracowni multimedialnej), powinny być tak rozplanowane, aby 
umożliwić uczniom korzystanie z niej również przed i po zajęciach lekcyjnych.

9. Czytelnia szkolna może być miejscem odrabiania lekcji i samodzielnej pracy ucznia pod opieką nauczyciela.

10. Pracę świetlicy szkolnej należy zorganizować, biorąc pod uwagę czas pracy rodziców uczniów 
i rzeczywisty czas przebywania dzieci w świetlicy.

11. W kl. I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum organ prowadzący może przyznać, na uzasadniony 
wniosek dyrektora, nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub 
międzyklasowej) na:

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, czyli: zajęcia, dla których 
nie została ustalona podstawa programowa, ale program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programu nauczania.

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o udzieleniu zezwolenia (lub odmowie udzielenia zezwolenia) na 
spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 
szkołą.

13. Dyrektor informuje organ prowadzący o odroczeniu obowiązku szkolnego oraz o wydłużeniu etapu 
edukacyjnego.

14. W środy nie należy planować - prowadzonych przez dyrektorów i wicedyrektorów- zajęć dydaktycznych, 
uroczystości, zebrań rodzicielskich itp. W środy organizowane są przez organ prowadzący narady, zebrania, 
szkolenia itp.

§ 4. 

Zasady tworzenia oddziałów klas szkolnych i podziału na grupy.

1. Liczba uczniów w oddziałach w szkołach wielociągowych winna wynosić, co do zasady, nie więcej niż 24; 
a w klasach I-III szkoły podstawowej nie powinna przekroczyć 25 uczniów.
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2. Nie tworzy się jednak nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w tych oddziałach byłaby 
niższa niż 16 i 17 (nie dotyczy klas I-III szkoły podstawowej).

3. W przypadku gdy liczba uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej przekroczy 25, następuje podział klasy 
na dwa oddziały.

4. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie oddziałów mniejszych.

5. Zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne w gimnazjum, prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniami młodzieży 
i możliwościami organizacyjnymi szkoły, mogą być blokowane lub realizowane okresowo w zasadzie dla 
oddziałów klasowych (dla grupy liczącej nie mniej niż 20 uczniów). Liczba utworzonych grup nie może być 
większa od liczby oddziałów.

6. W oddziałach integracyjnych, liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych – biorących udział
w danym rodzaju zajęć - na zajęciach komputerowych, informatyki i języka obcego oraz zajęciach laboratoryjnych 
- podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może 
liczyć mniej niż 5 uczniów.

7. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, jeżeli w skład grupy oddziałowej, 
międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 
integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale integracyjnym 
określona w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów szkół publicznych, tj. nie większa niż 20 uczniów.

8. Przyjęcie dziecka do danej klasy w trakcie roku szkolnego nie może skutkować podziałem klasy na grupy.

9. W trakcie roku szkolnego podział klasy na grupy może nastąpić w sytuacji wyjątkowej, tylko po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego.

10. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum podziału na grupy dokonuje się zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania, z tym że:

1) nie przyznaje się dodatkowych godzin z tytułu podziału na grupy w przypadku przyznania godzin 
pozostających do dyspozycji dyrektora na zwiększenie liczby godzin takich zajęć edukacyjnych, które 
podlegają podziałowi na grupy;

2) w liczbie uczniów branej pod uwagę przy podziale na grupy nie uwzględnia się uczniów, którym przyznano 
nauczanie indywidualne na cały rok szkolny;

3) w liczbie uczniów branych pod uwagę przy podziale na grupy z wychowania fizycznego nie uwzględnia się 
uczniów, którym przyznano nauczanie indywidualne na cały rok szkolny oraz zwolnionych z wychowania 
fizycznego na cały rok szkolny.

§ 5. 

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; kształcenie specjalne.

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność, wymagają 
specjalnych metod pracy oraz specjalnej organizacji nauki.

2. Podstawą do objęcia ucznia kształceniem specjalnym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązuje do realizacji kształcenia i wychowania 
w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Celem kształcenia specjalnego jest również usprawnianie zaburzonych funkcji dziecka, rewalidacja oraz 
specjalistyczna pomoc i opieka.

5. Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki w oddziałach ogólnodostępnych lub 
w oddziałach integracyjnych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, nauczania 
indywidualnego albo indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

6. Odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia gmina (organ prowadzący), jeżeli 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie, m.in. w oddziale ogólnodostępnym lub oddziale 
integracyjnym.

Zasady organizacji oddziałów integracyjnych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
indywidualnego nauczania, rewalidacji indywidualnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych.
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1. Oddział integracyjny, to oddział szkoły ogólnodostępnej (przedszkola ogólnodostępnego), w którym 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem ze 
zdrowymi rówieśnikami.

2. Oddziały integracyjne mogą być prowadzone w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach, Szkole 
Podstawowej w Sułkowicach oraz w Gimnazjum w Sułkowicach.

3. W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekroczyć 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych – 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół.

4. Warunkiem utworzenia oddziału integracyjnego jest zapisanie minimum trojga dzieci niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do oddziału integracyjnego jest:

1) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zalecającego naukę w oddziale integracyjnym, 
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

2) złożenie przez rodziców wniosku do organu prowadzącego;

3) skierowanie wydane przez organ prowadzący.

6. Uczniów pełnosprawnych do oddziałów integracyjnych przyjmuje dyrektor – na wniosek/ za zgodą 
rodziców.

7. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła opracowuje indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

8. W szkołach (przedszkolu) prowadzących oddziały integracyjne, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli 
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego. W szkołach tych można również zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego, pomoc nauczyciela lub 
asystenta osoby niepełnosprawnej.

9. Nauczyciele, o których mowa w ust. 8:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze 
specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programach IPET dla poszczególnych 
uczniów niepełnosprawnych;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 
niepełnosprawnymi;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb (decyzja dyrektora), w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programach IPET, realizowanych przez 
nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom 
realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programach IPET, w doborze form i metod pracy 
z uczniami niepełnosprawnymi.

10. Dyrektor, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów niepełnosprawnych, wyznacza w miarę potrzeb zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programach IPET, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami - przez nauczycieli, o których mowa 
w ust. 8, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

11. Tygodniowy wymiar zajęć dla tych nauczycieli (ust. 8) wynosi 18 godzin w szkole, 25 godzin
w przedszkolu w grupach dzieci młodszych oraz 22 godziny z grupą dzieci 6-letnich.

12. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie 
organizuje dyrektor.

1) godziny nauczania indywidualnego w przedszkolu są realizowane tylko w przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

2) zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego 
nauczania w kl. I – III szkoły podstawowej są prowadzone, co do zasady, przez jednego nauczyciela;

3) zajęcia indywidualnego nauczania w kl. IV – VI szkół podstawowych oraz w gimnazjach są prowadzone, co do 
zasady, przez kilku nauczycieli, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

4) w przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor przyznaje następującą liczbę godzin:

a) dla dzieci realizujących indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 4 godziny,
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b) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – 6 godzin,

c) dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – 8 godzin,

d) dla uczniów gimnazjum – 10 godzin;

5) zajęcia indywidualnego nauczania (całoroczne) uwzględniane są w arkuszu organizacji szkoły;

6) dyrektor wypełnia „Kartę Indywidualnego Nauczania”, która – po zatwierdzeniu przez organ prowadzący – 
dołączana jest do arkusza organizacji szkoły.

13. Zajęcia rewalidacji indywidualnej uwzględniane są w arkuszu organizacji szkoły.

14. Decyzję o przyznaniu uczniowi godzin zajęć rewalidacji indywidualnej wydaje, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, dyrektor szkoły - po otrzymaniu stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te winny być realizowane przez nauczycieli posiadających 
odpowiednie kwalifikacje:

1) Dyrektor wypełnia „Kartę Zajęć Rewalidacji Indywidualnej”, która – po zatwierdzeniu przez organ 
prowadzący – dołączana jest do arkusza organizacji szkoły.

15. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - Dz. U. z 2013 r. poz. 529):

1) udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za 
spełnianie tego obowiązku;

2) indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do 
których poradnia orzekła taką formę zajęć;

3) zajęcia organizuje się w domach rodzinnych, dla dzieci zakwalifikowanych do udziału
w indywidualnych zajęciach;

4) wymiar zajęć indywidualnych wynosi 2 godziny dziennie (10 godzin tygodniowo);

5) indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uwzględniane są w arkuszu organizacji szkoły 
podstawowej/przedszkola;

6) dyrektor wypełnia „Kartę Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych”, która po zatwierdzeniu 
przez organ prowadzący dołączana jest do arkusza organizacji szkoły.

16. Indywidualne nauczanie i rewalidacja indywidualna oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą 
stanowić uzupełnienie pensum lub winny być przydzielane jako godziny ponadwymiarowe. Tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach można zatrudnić dodatkowego nauczyciela, każdorazowo w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym.

§ 6. 

Zasady organizacji procesu dydaktycznego w przedszkolach.

1. Liczbę etatów nauczycielskich tworzy się w zależności od liczby oddziałów oraz tygodniowej liczby godzin 
funkcjonowania przedszkola.

2. Zajęć dydaktycznych realizowanych poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie, nie wlicza się, co do zasady, do pensum dydaktycznego nauczyciela 
wychowania przedszkolnego.

§ 7. 

Zasady zatrudniania nauczycieli.

1. Zatrudnia się nauczycieli spełniających wymogi określone w art. 9 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.191 z późn. zmianami), oraz rozporządzeniem MEN z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.1207).

2. Nauczycieli zatrudnia się, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, z zachowaniem następujących 
priorytetów:
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1) zatrudnianie nauczycieli, którzy zgodnie z art. 22 Karty Nauczyciela uzupełniają godziny brakujące do 
obowiązującego ich pensum godzin, na podstawie skierowania przez organ prowadzący;

2) zatrudnianie czynnych zawodowo nauczycieli szkół gminnych, którzy tracą pracę w wyniku zmian 
organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie;

3) zatrudnianie absolwentów szkół wyższych z pełnymi kwalifikacjami.

3. Stosunek pracy nawiązany z nauczycielem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca 
się w stosunek pracy na podstawie mianowania po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy 
Karta Nauczyciela, po wnikliwym zbadaniu, czy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole, w pełnym 
wymiarze zajęć, na czas nieokreślony.

4. O zamiarze przekształcenia stosunku pracy w stosunek na podstawie mianowania dyrektor informuje organ 
prowadzący.

5. W przypadku katechetów kwalifikacje reguluje Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski 
a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
religii.

6. W przypadku pojawienia się godzin vacatu w wymiarze mniejszym niż 1 etat, dyrektor szkoły powinien 
rozdysponować je w ramach godzin ponadwymiarowych. Zatrudnienie nowego nauczyciela powinno nastąpić tylko 
w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami organizacyjnymi, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym.

7. Godziny zastępstw za nieobecnego nauczyciela powinny być realizowane, co do zasady, jako godziny 
zastępstw doraźnych. Przy dłuższych nieobecnościach przydziela się stałe godziny ponadwymiarowe.
W uzgodnieniu z organem prowadzącym można również zatrudnić nauczyciela w celu zastępstwa.

8. Nauczycielowi korzystającemu z obniżki godzin, w tym pełniącemu funkcję kierowniczą, - obniżki 
udzielane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - co do zasady, nie przydziela się stałych godzin 
ponadwymiarowych, za wyjątkiem wynikających z naturalnego przekroczenia obowiązującego go pensum.

9. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oblicza się 
wg wzoru przyjętego Uchwałą Nr XX/155/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2008 r.

10. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 
Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne zadania, lub jeżeli to wynika z organizacji pracy 
w szkole -dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

11. Zatrudnianie nauczycieli bibliotekarzy:

1) przydział etatu nauczyciela bibliotekarza odbywa się proporcjonalnie do liczby uczniów, przyjmując jeden etat 
na 300 uczniów;

2) norma wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 uczniów;

3) w szkołach liczących od 150 – 200 uczniów – 0,5 etatu;

4) w szkołach liczących mniej niż 150 uczniów przysługuje 1 godzina pracy na 10 uczniów;

5) do liczby uczniów dolicza się nauczycieli korzystających z biblioteki;

6) w wyjątkowych przypadkach organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na zwiększenie etatu nauczyciela 
bibliotekarza.

13. Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 
pedagogicznej, na okres nie dłuższy niż czas trwania własnej kadencji.

14. W szkołach i przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, organ prowadzący 
wyznacza nauczyciela zastępującego Dyrektora – w przypadku jego nieobecności.

15. Dyrektor zespołu placówek oświatowych może, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powierzyć 
stanowisko kierownika wychowania przedszkolnego nauczycielowi, spośród nauczycieli przedszkola, na okres 
nie dłuższy niż czas trwania własnej kadencji.

§ 8. 

Zasady zatrudniania pracowników pomocniczych i obsługi.

1. Pracownicy administracji i obsługi przedszkoli i szkół są pracownikami samorządowymi w rozumieniu 
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202).
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2. Pracowników pomocniczych i obsługi można zatrudniać wyłącznie na stanowiskach wymienionych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

3. Zatrudnianie pracowników pomocniczych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym.

§ 9. 

Zasady tworzenia arkuszy organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017.

1. Arkusz organizacji przedszkola/szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki 
w roku szkolnym 2016/2017.

2. Dyrektor opracowuje, zgodnie z niniejszymi zasadami, „Arkusz organizacji przedszkola/ szkoły/zespołu 
placówek oświatowych” – na rok szkolny 2016/2017 – w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Dyrektor składa 
arkusz w 2 egzemplarzach na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, winien być zaopatrzony:

1) w adnotację o zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną (numer uchwały) propozycji dyrektora w sprawach 
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty).

4. Do arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektorzy winni dołączyć:

1) szkolny plan nauczania dla klas rozpoczynających cykl kształcenia w roku szkolnym 2016/2017;

2) szkolne plany nauczania dla klas kontynuujących naukę;

3) wykaz zatrudnionych nauczycieli z podaniem ich kwalifikacji (według stanu na 1 września 2016 r.), czyli 
nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz na czas nieokreślony;

4) informację o przydziale wychowawstw;

5) informację o awansie zawodowym nauczycieli;

6) propozycję rozdysponowania godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z ramowych planów nauczania – 
odrębnie dla każdego oddziału;

7) informację o podziale klas (oddziałów) na grupy;

8) programy szkolenia sportowego dla oddziałów sportowych;

9) organizację oddziałów sportowych;

10) wykaz wakatów.

5. W arkuszu organizacji pracy szkoły należy umieścić zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie" 
w liczbie godzin wynikającej z rozporządzenia.

6. W arkuszu organizacji szkoły/przedszkola należy wyszczególnić nauczycieli zatrudnionych wg stanu
na 1 września 2016 r.

7. Ze względu na specyfikę pracy i szczególne warunki, w jakich funkcjonuje dana jednostka oświatowa, organ 
prowadzący może przyznać dodatkowe etaty pomocnicze i obsługowe oraz zwiększyć liczbę godzin 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

8. Dyrektor opracowuje arkusz organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z niniejszymi zasadami, 
a w sprawie przyznania dodatkowych godzin/ podziału na grupy itp., występuje z odrębnym pismem do organu 
prowadzącego, ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeby. Decyzję podejmuje Burmistrz po dokonaniu 
szczegółowej analizy sytuacji danej jednostki.

9. Bezwzględnie w każdym przypadku, dyrektor w terminie do dnia 15 września 2016 r. (wg stanu na 
dzień 10 września, z mocą obowiązującą, co do zasady, od 1 września 2016 r.), składa w 2 egzemplarzach 
zaopiniowany przez radę pedagogiczną „Aneks nr 1 do Arkusza organizacji przedszkola/ szkoły/ zespołu 
placówek oświatowych” na Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (liczy się data wpływu).

Do arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 9, dyrektor winien dołączyć:

1) wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole z podaniem ich kwalifikacji i formy zatrudnienia (należy 
zaktualizować kwalifikacje, stopień awansu, wskazać obowiązujący przydział czynności);

2) informację o przydziale wychowawstw;

3) wykaz nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole;
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4) wykaz nauczycieli dopełniających etat innej szkoły;

5) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, ze wskazaniem nauczycieli 
odbywających staż oraz terminów złożenia wniosków o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych lub 
egzaminacyjnych w roku szkolnym 2016/2017;

6) informację o nauczycielach realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

7) rozdysponowanie godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z rozporządzeń w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych – odrębnie dla każdego oddziału;

8) wykaz zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych
i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

9) wykaz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i radę rodziców wskazujący formy realizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego dla poszczególnych klas;

10) informację o godzinach przyznanych przez organ prowadzący ponad normy wynikające z przepisów;

11) wykaz uczniów, zakwalifikowanych do indywidualnych form pomocy, podając m.in.: rocznik, klasę, formę 
zajęć, planowaną tygodniową liczbę godzin, czas prowadzenia zajęć, nazwisko nauczyciela, numer i datę 
wydania orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, odrębnie dla: oddziałów integracyjnych, 
indywidualnego nauczania, indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych wraz z Kartami Indywidualnego Nauczania, Kartami Zajęć Rewalidacji Indywidualnej, 
Kartami Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych;

12) wykaz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny;

13) wykaz uczniów, którym wydłużono etap edukacyjny;

14) wykaz uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą;

15) informację o organizacji oddziałów integracyjnych;

16) informację o podziale klas (oddziałów) na grupy – z powołaniem się na podstawę prawną i uzasadnieniem;

17) wykaz nauczycieli pełnozatrudnionych realizujących 4-dniowy tydzień pracy – wraz z uzasadnieniem;

18) organizacja pracy biblioteki szkolnej;

19) organizacja pracy świetlicy szkolnej;

20) opracowaną kalkulację wysokości opłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej/przedszkolnej dla osoby 
niebędącej uczniem (wychowankiem przedszkola).

10. Zatwierdzony przez organ prowadzący „Arkusz organizacji przedszkola/szkoły/zespołu placówek 
oświatowych” jest podstawą pracy przedszkola/szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

11. Aktualizacji „Arkusza organizacji przedszkola/szkoły” (w formie aneksu) dokonuje się każdorazowo 
w przypadku zmian w zakresie liczby etatów/ godzin zajęć.

12. Zobowiązuję Państwa Dyrektorów – do szczególnie sumiennego przestrzegania niniejszych zasad.

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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