
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 53/2013
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Jednolite zasady sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Trzcianka na rok szkolny 2013/2014

1. Arkusz organizacji powinien być adekwatny do przyznanego placówce budżetu z 
zachowaniem  zasady  uzyskiwania  najlepszych  efektów  przy  optymalnym 
wykorzystaniu środków finansowych.

2. Arkusz  organizacji  opracowuje  dyrektor  szkoły  za  pomocą  programu 
komputerowego firmy  VULCAN „Arkusz Optivum”, a następnie przesyła drogą 
elektroniczną do organu prowadzącego poprzez repozytorium „Sigma Optivum” 
w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

3. Do 30 kwietnia 2013 r. dyrektor placówki przedkłada do organu prowadzącego 
arkusz organizacji w wersji papierowej w następującej formie:
a/ arkusz  organizacji  kierowanej  placówki  –  3  egzemplarze  z  dopiskiem 

„Potwierdzam  zgodność  wydruku  z  danymi  elektronicznymi  zawartymi  
w  pliku  umieszczonym  w  repozytorium  dnia  ………………  (pieczątka  
i podpis dyrektora) oraz opinia rady pedagogicznej;

b/ szkolne plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;
c/ wykaz  kadry  pedagogicznej  wraz  z  informacja  o  sposobie  realizacji  przez 

danego  nauczyciela  godzin  wynikających  z  art.  42  ust.  2  ustawy  Karta 
Nauczyciela  z  podziałem  na  organizację  pomocy  psychologiczno  – 
pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;

d/ wykaz kadry niepedagogicznej, zawierający wymiar etatów na poszczególnych 
stanowiskach;

e/ wykaz  uczniów  objętych  nauczaniem  indywidualnym,  zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi,  indywidualnym  przygotowaniem 
przedszkolnym  czy  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju  dziecka,  
z podaniem ilości godzin nauczania;

f/ wykaz  nauczycieli  przystępujących  do  postępowania  kwalifikacyjnego  lub 
egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego, termin;

4. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej nie 
powinna być mniejsza niż 15 i większa od 25.

5. Liczba  uczniów  w  klasie  I  szkoły  podstawowej  powinna  wynosić  28,  
w  I  klasie  gimnazjum  –  30.  Każde  odstępstwo  musi  być  uzgodnione  
z organem prowadzącym.

6. Nauczanie  w  klasach  liczących  poniżej  10  uczniów  powinno  odbywać  się  
w klasach łączonych.

7. Ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  powinna  wynikać 
z faktycznych  potrzeb  i  zakresu  obowiązków  pracowników,  mając  na uwadze 
maksymalne wykorzystanie przez nich czasu pracy i racjonalne gospodarowanie 



środkami  finansowymi  budżetu  placówki.  Wielkość  zatrudnienia  tej  grupy 
pracowników nie może być większa niż w roku szkolnym 2012/2013. 

Ponadto:
Przydział godzin ponadwymiarowych powinien być dokonywany w taki sposób aby 
w każdym stopniu awansu zawodowego nauczyciela średnie wynagrodzenia w danej 
szkole,  placówce  oświatowej  kształtowały  się  jak  najbliżej  średniej  ustawowej 
w danym stopniu awansu.


