
Zarządzenie Nr 61/14
Burmistrza Trzcianki

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 79/13 Burmistrza  Trzcianki  
z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 
2013/2014  arkuszy  organizacyjnych  szkół  podstawowych 
prowadzonych przez gminę Trzcianka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  ze  zm.)  i  §  10  ust.  1  załącznika  
Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.  W zarządzeniu Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych 
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  gminę  Trzcianka  wprowadza
się zmianę z dniem 20 marca 2014 r. w załączniku Nr 2 – Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Trzcianka – jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorowi  szkoły 
określonemu w § 1. 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik 
do zarządzenia Nr 61/14
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 20 marca 2014 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance

Lp. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć
Liczba godzin

Poprzednio Obecnie

1. Zieńko Anna Wych.świetlicy 0 26

Zmiany  w  arkuszu  organizacyjnym  Szkoły  Podstawowej  Nr  3
w  Trzciance  spowodowane  są  długotrwałym  zwolnieniem  lekarskim 
nauczycielki  i  koniecznością  zapewnienia  uczniom  zajęć  opiekuńczo-
wychowawczych.
Skutki finansowe zmian wyniosą:  -572,62 zł.



Uzasadnienie

do  zarządzenia  Nr  61/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia
20  marca  2014  r.  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  79/13 
Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  23  maja  2013  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.

Zmiany  w  arkuszu  organizacyjnym  spowodowane  są  długotrwałym 
zwolnieniem lekarskim nauczycielki i koniecznością zapewnienia uczniom zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych.
Skutki finansowe zmian wyniosą:  -572,62 zł.
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