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Uchwala Nr ...9.5
Zarz^du Powiatu Bydgoskiego
z dnia ...^.vPS
2012 roku
w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkol
i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na rok szkolny 2012/2013
Na podstawie art. 5 ust.7 i art. 34a ust.2 pkt 3 ustawy o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm1.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzajizie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.2).

Zarz^d Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nastejpuje:
§1

Ustala si? zasady przygotowania i zatwierdzania projektow arkuszy organizacyjnych szkol
i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na rok szkolny 2012/2013,
stanowia_cy zala_cznik do niniejszej uchwaiy.

§2

Zobowiajzuje si? dyrektorow szkol i placowek do stosowania zasad o ktorych mowa w § 1,
przy opracowaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013.

§' 3

Wykonanie uchwaiy powierza si? Staroscie Bydgoskiemu.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zmianv ogtoszone w :Dz. U. z 2004r., Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.l 161, Nr 273, poz.2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r., Nrl44, poz.!043,Nr 208, poz.!532,Nr 227, poz.1658, z2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr.80, poz.542, Nr.120, poz.818, Nr.115, poz.791, Nr.lSl, poz.1292, Nr.180, poz.!280,z 2008r. Nr Nr.70, poz.416, Nr.145, poz.917,
Nr.216, poz.1370, Nr.145, poz.917, Nr 235, poz. 1618, z2009 Nr.56 poz.458, Nr.219, poz.1705, z2010r. Nr.44 poz.250, Nr.54,poz.320 , Nr 148, poz.
991, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241, oraz z 201 Ir.Nr 106, poz.622,Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1206 oraz Nr 149, poz. 887.
2 Zmianv ogtoszone w: Dz. U. z2001r. Nr.23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr214, poz. 1806,
, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,poz. 753, Nr 157,
poz. 1241,z201 Or.Nr28,poz. 142,Nr28poz. 146,Nr40,poz.230,Nr 106,poz. 675,z201 Ir.Nr21,poz. 113,Nr217,poz. 128l,Nr 149,poz. 887.

Dyrektor

Uzasadnienie
Zgodnie z ustaw% z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty, organ, prowadzacy szkol§
lub placowk§ sprawuje nadzor nad jej

dzialalnoscia_ w zakresie spraw

finansowych

i adrniriistracyjriych. Nadzorowi podlega w szczegolnosci przestrzeganie przepisow dotycza_cych
organizacji pracy szkoly i placowki.
Ustasva o systemie oswiaty w art. 5 list 7 w zwiazku z art.5c wskazuje Zarza_d Powiatu, jako
odpowiedzialny za dzialarnosc szkol i placowek oswiatowych.
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Zalqcznik
do Uclnvafy
Zarzqdu Pcnviatu Bydgoskiego
z dnia

Zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych
szkol i placowek oswiatowych Powiatu Bydgoskiego
na rok szkolny 2012/2013
§1

Postanowienia ogolne
1. Arkusz organizacyjny szkoly/placowki to podstawowy dokument, ktory okresla
szczegolowa_ organizacj? zaje_c w danym roku szkolnym i zawiera informacje
niezbe_dne do zatrudniania nauczycieli oraz pracownikow administracji i obslugi,
w tym podstawowe dane pozwalaj^ce na planowanie budzetu szkoiy.
2. Arkusz organizacyjny jest opracowany przez dyrektora szkofy/placowki
i zatwierdzany przez organ prowadza_cy.

§2
Zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych szkol/placowek
1. Arkusz organizacyjny szkoly/placowki nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa w powia_zanru z planem flnansowym szkoiy. Informacje zawarte
w arkuszu nalezy wykorzystac przy pianowaniu budzetu na 2013 rok.
2. Dyrektor szkoly/placowki jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie
arkusza organizacji, w szczegolnosci w zakresie:
a) przestrzegania ramowych planow nauczania,
b) zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,
c) przydzielania nauczycielom zaj^c edukacyjnych. zgodnie z kwalifikacjami,
d) przydzielania ilosci godzin ponadwymiarowych zgodnie z przepisami,
e) dokonywania podzialu uczniow na grupy zgodnie z obowiajzuja^cymi
przepisami.
3. W planowaniu organizacji pracy szkoiy nalezy przestrzegac nast^puja_cych zasad:
a) W zakresie zasad dokonywania naboru na rok szkolny 2012/2013 ustala si§,
ze oferta edukacyjna moze obejmowac kierunki i zawody pozytywnie
zaopiniowane przez Powiatowa_Rad§ Zatrudnienia.
b) Liczba uczniow w oddzialach klas pierwszych dla mlodziezy nie moze bye
mniejsza niz 30 (z wyjatkiem szkol specjalnych), a liczba sluchaczy w oddzialach
klas pierwszych doroslych nie mniejsza niz 40.
c) W internacie liczba wychowankow w grupie nie moze bye mniejsza niz 30 osob.
d) W szkolach specjalnych zaleca si^ la_czenie klas o roznym poziomie nauczania,
mniejszych niz 12 uczniow w oddziale, dla uczniow uposledzonych w stopniu
lekkim.

e) Warunki podziahi na grapy:
- do liczby uczniow, od ktorych zalezy podzial na grapy, nie wlicza sie_ uczniow
realizuja_cych obowiazek szkolny poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym
objetych nauczaniem indywidualnym,
- w przypadku obowiazkowych podziaiow na grapy wynikajapych z ramowych
planow nauczania nalezy uwzgle_dniac mozliwosci tworzenia grap
mi^dzyo ddzialo wy ch,
- w przypadkach proponowanego podziahi na grapy na innych przedmiotach niz
je_zyki obce, informatyka, wychowanie fizyczne - wymagane jest szczegolowe
uzasadnienie celowosci proponowanych podziaiow.
f) Liczba godzin nauczania indywidualnego w szkolach wszystkich typow ogranicza
si§ do minimum okreslonego w Rozporza_dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 wrzesnia 2008 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania
indywidualnego nauczania dzieci i mlodziezy (Dz. U. z 2008 r., nr 175, poz.
1086).
g) Dopuszcza si? zatradnienie:
- pedagoga w szkolach do 300 uczniow w wymiarze do Vz etatu, a w szkolach
powyzej 300 uczniow oraz w ZS w Koronowie do 1 etatu.
- nauczyciela-bibliotekarza w szkolach do 200 uczniow w wymiarze do Vz etatu,
a w szkolach powyzej 200 uczniow do 1 etatu.
- nauczyciela-wychowawcy swietlicy szkolnej w wymiarze nie wyzszym niz
w roku szkohiym 2011/12.
- logopedy i psychologa w ZS na poziomie roku szkolnego 2011/12.
h) W celu zabezpieczenia pemego pensum dydaktycznego nauczycielom, dla ktorych
brak mozliwosci zatradnienia w pemym wymiarze czasu pracy w macierzystej
placowce, zobowiajEuje si$ dyrektora do podj^cia dzialafi zmierzaja_cych
do uzupehiienia godzin w innych szkolach, dla ktorych organem prowadza_cym jest
Powiat Bydgoski.
i) W szczegolnych przypadkach, za zgoda_ Dyrektora WEKiS w uzgodnieniu
z Sekretarzem Powiatu nauczyciel pehiiapy obowiazki kierownicze moze
realizowac godziny ponadwymiarowe z zachowaniem zasad okreslonych w art. 35
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
j) Zatradnienie nauczyciela emeryta w wymiarze do 6 godzin na okres nie dluzszy
niz rok szkohiy moze dotyczyc przedmiotow zawodowych i praktycznej nauki
zawodu. W pozostalych przypadkach zatradnienie nauczyciela emeryta jest
mozliwe po uzyskaniu akceptacji Dyrektora WEKiS.
k) Dyrektor planuja_c zatradnienie nauczycieli winien miec na wzgl^dzie zapewnienie
srednich wynagrodzeh, ktore gwarantuje nauczycielom art. 30 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela.
1) Godziny doraznych zastejistw okreslone w art. 35 ust. 2a ustawy Karta
Nauczyciela moga_ bye realize wane tylko w szczegohiych sytuacjach, np.
wynikaja_cych z koniecznosci:
- zapewnienia realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiajzuja_cymi
przepisami,
- zapewnienia opieki uczniom, gdy nie ma mozliwosci wykorzystania swietlicy
lub biblioteki szkohiej.
m) Liczba etatow pracownikow obshigi nie moze bye wyzsza niz w roku szkomym
2011/12.

n) Liczba etatow pracownikow administracji nie moze przekroczyc 0,3 etatu
na oddzial, a gdy zaj^cia praktyczne odbywaja_ sie_ w szkole - 0,4 etatu na oddzial;
jednoczesnie liczba etatow nie moze bye wyzsza niz w roku szkolnym 2011/12.
o) Nie przewiduje si§ etatu wicedyrektora w ZS w Koronowie.
4. Dyrektor sporzajiza wersje_ elektroniczna_ arkusza organizacyjnego na platformie
Sigma Optivum zgodnie z przyjejymi zasadami.

§3
Zasady zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkol/placowek
1. Arkusze organizacyjne szkol/placowek nalezy zlozyc do Wydziahi Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy:
- Dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkol w terminie do 30 kwietnia 2012r.
- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - do 25 kwietnia 2012r.
2. Do zatwierdzenia nalezy przedlozyc 2 egzemplarze arkusza organizacyjnego,
opiecz^towane i podpisane przez dyrektora szkoly/placowki, a takze:
- wykaz kadry pedagogicznej,
- tzw. tradycyjny projekt organizacji (z raportu w Excelu),
- tzw. proj ekt organizacji (z raportu w Excelu),
- szkolne plany nauczania dla wszystkich oddzialow tworzonych w szkolach,
- wydruk zestawienia ,,Wnioski o postejpowanie ^alirlkacyjne/egzaminacyjne
nauczycieli".
3. Dyrektor Wydzial Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
w porozumieniu z Sekretarzem Powiatu dokona analizy arkuszy organizacyjnych
szkol oraz PPPP i zatwierdzi je w terminie do 25 maja 2012r.

§4
Postanowienia koncowe
1. Wielkosc dokonanego nabom do klas pierwszych wszystkich typow szkol
prowadzonych dla mlodziezy nalezy zglosic do dnia 6 lipca 2012 r., natomiast do klas
pierwszych szkol dla dorosfycb. do 27 sierpnia 2012 r. Wielkosci te be_da_ jedyna_
podstawa_do wyrazania zgody na utworzenie oddziahi od 1 wrzesnia 2012 r.
2. Do 27 sierpnia 2012r. nalezy sporzadzic aneks do arkusza uwzgl§dniaja_cy wszelkie
zmiany w planowanej organizacji szkoly/placowki oraz akruahia_liczb§ uczniow.
3. Do 20 wrzesnia 2012r. nalezy sporzadzic aneks wg stanu na dzien 10 wrzesnia, o ile
wystapily zmiany w stosunku do aneksu sporzadzonego na dzien 27 sierpnia.
4. Wszelkie zmiany organizacyjne w arkuszu majace miejsce w trakcie roku szkolnego
nalezy wprowadzac aneksem przedlozonym do zatwierdzenia organowi
prowadz^cemu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przy dostarczaniu aneksow nalezy zlozyc wydruki:
podsumowanie zmiany liczb godzin i etatow nauczycieli
- zestawienie roznic pomi^dzy aktualn3^m i ostatnim aneksem/arkuszem.
Niedopuszczalne jest przedlozenie zmian po dacie ich obowiazywania.

