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Zał�cznik Nr 2 

do Zarz�dzenia Nr OK.0050.13.2012  

Wójta Gminy Siennica  

z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

 

Wytyczne do opracowania arkusza organizacji  

Gminnego Przedszkola w Siennicy 

prowadzonego przez Gmin� Siennica  

na rok szkolny 2012/2013 

 

 

Przyst�puj�c do tworzenia arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor powinien w pierwszej 

kolejno�ci kierowa� si� zapisami obowi�zuj�cego prawa oraz zapozna� si� szczegółowo z 

wytycznymi swojego organu prowadz�cego. 

 

I. MAJ�C NA UWADZE OBOWI�ZUJ�CE PRZEPISY, DYREKTOR POWINIEN 

ZAMIE�CI� W ARKUSZU ORGANIZACJI NAST�PUJ�CE INFORMACJE: 

1. Czas pracy poszczególnych oddziałów, w tym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiek�, 

2. Liczb� nauczycieli przedszkola z podziałem na poszczególne grupy funkcjonuj�ce w 

przedszkolu, 

3. Liczb� nauczycieli specjalistów, 

4. Liczb� dzieci w poszczególnych grupach, 

5. Liczb� godzin realizowanych przez poszczególnych nauczycieli, w tym godzin 

nauczycieli pracuj�cych w grupach, zajmuj�cych stanowiska kierownicze, prowadz�cych 

zaj�cia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia o 

indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym, 

6. Dyrektor przedszkola jest zobowi�zany do przydzielenia poszczególnym nauczycielom 

czynno�ci w sposób wykorzystuj�cy  wszystkie posiadane przez nauczyciela 

kwalifikacje. Dyrektor zobowi�zany jest do szczególnej polityki kadrowej maj�c na 

uwadze takie zorganizowanie pracy, aby umo�liwi� nauczycielom osi�gni�cie �redniego 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 Karty Nauczyciela. 

7. Liczb� nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przyst�puj�cych do 

post�powa� kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy 

dany arkusz organizacyjny, wraz z podaniem terminów zło�enia przez nauczycieli 

wniosków o podj�cie tych post�powa�, 

8. Liczb� pracowników niepedagogicznych z wyszczególnieniem ich funkcji i podziałem na 

poszczególne grupy dzieci (je�li dotyczy), 

9. Liczb� godzin innych ni� zaj�cia wymienione powy�ej, np. rytmiki, j�zyka angielskiego 

itd., 

10. Inne informacje dotycz�ce organizacji przedszkola w roku szkolnym 2012/2013. 
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II.  HARMONOGRAM 

1. Wszelkie zmiany w organizacji placówki powstałe w trakcie okre�lonego w zarz�dzeniu 

roku szkolnego, umieszczane s� w kolejnych aneksach. Dyrektor jest zobowi�zany 

zgłasza� je do akceptacji na co najmniej 5 dni przed dat� wprowadzania zmian.  

2. Dyrektor przedstawia projekt arkusza organizacji przedszkola w dwóch egzemplarzach              

do zatwierdzenia w Urz�dzie Gminy w Siennicy do 27 kwietnia 2012 r.   

3. Organ prowadz�cy zatwierdza arkusz organizacyjny do 30 maja 2012 r.   

4. Dyrektor zobowi�zany jest do 20 sierpnia 2012 r. dostarczy� do zatwierdzenia                      

w Urz�dzie Gminy w Siennicy uaktualniony arkusz organizacji przedszkola wraz z 

informacj� o liczebno�ci poszczególnych oddziałów i ewentualnych zmianach. 

5. Dyrektor planuje czas przeznaczony na realizacj� podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00-13.00. 

6. Dyrektor analizuj�c deklaracje rodziców odno�nie czasu przebywania dzieci w 

przedszkolu zobowi�zany jest uwzgl�dni� ł�czenie oddziałów. Mo�e ono nast�pi� przed 

rozpocz�ciem i po zako�czeniu realizacji podstawy programowej w danym oddziale. 

7. W czasie zaj�� dodatkowych opiek� nad dzie�mi sprawuje nauczyciel prowadz�cy te 

zaj�cia. 

8. Zaj�cia dodatkowe nale�y planowa� bezpo�rednio po realizacji podstawy programowej. 

9. Ze wzgl�du na krótki pobyt dzieci w przedszkolu nale�y mie� na uwadze racjonalizacj� 

zatrudnienia w przedszkolu. 

10. Dane zawarte w arkuszu organizacji pracy przedszkola na rok 2012/2013 musza by� 

to�same z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. 

11. Po otrzymaniu zatwierdzonego arkusza organizacji pracy placówki na rok szkolny 

2012/2013  dyrektor przedszkola niezwłocznie dokonuje formalno�ci kadrowych 

wynikaj�cych z organizacji przedszkola – rozwi�zanie umów, przeniesienia, uzupełnianie 

etatów.  

 

III. DYREKTOR PRZEDSZKOLA PRZEDKŁADA DO URZ�DU GMINY W 

SIENNICY NAST�PUJ�CE DOKUMENTY: 

 

1. dwa egzemplarze arkusza organizacji z informacj� o zaopiniowaniu go przez rad� 

pedagogiczn�,    

2. wykaz kadry pedagogicznej – stanowi�cy Zał�cznik Nr 2 do „Wytycznych…”,  

3. wykaz kadry pedagogicznej – według stopnia awansu zawodowego, przyst�puj�cych do 

post�powa� egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 oraz 

wskaza� terminy zło�enia przez nauczycieli wniosków o podj�cie tych post�powa� – 

stanowi�cy Zał�cznik Nr 3 do „Wytycznych…”.  

4. w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizuj�cych kształcenie specjalne) 

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacj� o organizacji 

indywidualnych zaj��. 

5. wszelkie zmiany w projekcie organizacyjnym nale�y umieszcza� w aneksie zgodnie z 

Zał�cznikiem nr 5 do „Wytycznych…”. 

 


