
Zarządzenie Nr 15 / 2007 
Starosty Szydłowieckiego 
z dnia 02 kwietnia 2007 r. 

 
 

w sprawie:  opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół  ponadgimnazjalnych 
  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok 
  szkolny 2007 / 2008. 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 34a ust. 2 pkt 3 w związku 
z art. 31 pkt 6a i art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz § 2 ust. 7 - 10 i § 6 ust. 1 - 7 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

 Ustala się regulamin do opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki 
na rok szkolny 2007 / 2008 stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych 
oraz zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych stosownie do przyznanych 
szkole/placówce oświatowej środków finansowych uchwałą budŜetową na 2007 i 2008 rok. 
 

§ 2 
 

1. Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek 
oświatowych do opracowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2007/2008 w terminie 
do dnia 26 kwietnia 2007 r. (czwartek). 

2. Podstawą opracowania projektu jest przede wszystkim planowana liczba uczniów, 
oddziałów, szkolny plan nauczania oraz plan finansowy szkoły/placówki. Arkusz 
organizacji szkoły/placówki w formie elektronicznej i pisemnej (w trzech egzemplarzach) 
dyrektor składa w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26 kwietnia 2007 r. w celu uzgodnienia. 

3. Arkusz organizacji szkoły / placówki (w formie elektronicznej i papierowej – trzy 
egzemplarze) składa dyrektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w terminie 
do dnia 30 kwietnia 2007 r. - po uwzględnieniu  uwag  Starosty w celu zaopiniowania 
przez organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu . 

4. Podstawę określenia tygodniowego wymiaru godzin stanowią ramowe plany nauczania  
dla danego typu szkoły zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.) 

5. Kwalifikacje nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu       
z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudniać 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli. (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1288 z późn. zm.). 

 



6. Arkusz organizacji pracy szkoły winien obejmować wyłącznie przedmioty obowiązkowe 
wynikające z ramowego planu nauczania ustalanego dla danego typu szkoły. Godzin 
przyznanych na nauczanie indywidualne nie naleŜy umieszczać w arkuszu. Organizację 
tych zajęć określają odrębne przepisy i przyjęta procedura. 

7. Szkolne plany nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych obejmują pełny etap 
edukacyjny dla poszczególnych oddziałów i określają: typ, klasę, zawód, specjalizację, 
podbudowę, formę kształcenia, takŜe przydział godzin do dyspozycji dyrektora i godzin 
przeznaczonych na nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz wymiar 
i termin realizacji praktyk zawodowych z określeniem klasy / semestru. 

8. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala plan nauczania 
dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem kaŜdego roku szkolnego.  
Plany nauczania dla kaŜdego profilu, zawodu, kierunku kształcenia ogólnego stanowią 
załączniki do arkusza organizacji pozytywnie opiniowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Warszawie - Delegaturę w Radomiu. 

9. W szkolnym planie nauczania naleŜy  uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych,              
w zaleŜności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów zajęcia rewalidacyjne. 
Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu moŜe 
przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych              
z uczniami niepełnosprawnymi. 

10. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych           
oraz zajęć z religii / etyki nie moŜe przekroczyć: 
a) w kaŜdej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego – 35 godzin łącznie, 
b) w kaŜdej klasie czteroletniego technikum – 36 godzin łącznie. 
• Do tygodniowego limitu godzin wlicza się: 
a) liczbę obowiązkowych godzin edukacyjnych, 
b) liczbę dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
c) liczbę godzin religii / etyki, 
d) wychowanie do Ŝycia w rodzinie. 
• Do tygodniowego limitu godzin nie wlicza się kół zainteresowań. 

11. Uwzględnione w szkolnym planie nauczania godziny do dyspozycji dyrektora 
(w wymiarze zgodnym z przepisami) mogą być przeznaczone na: 
-    zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
- realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego w wymiarze 
     umoŜliwiającym realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć, 
     dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
     zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 
-    realizację ścieŜek edukacyjnych, 
- zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb 
     i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 
-    zajęcia z wychowania do Ŝycia w rodzinie. 

12. Zarząd Powiatu  moŜe zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niŜ 
o 3 godziny tygodniowo dla kaŜdego oddziału w danym roku szkolnym. 

13. Podział na grupy oraz liczbę wychowanków w grupach wychowawczych 
w internatach określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu 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.). 



14. Liczba uczniów w oddziałach klasy pierwszej powinna wynosić w szkołach 
młodzieŜowych od 30 do 34 uczniów, a w szczególnych przypadkach, gdy liczba uczniów 
jest mniejsza od 30, decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Powiatu. 
 
 

§ 3 
 

1. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej / placówki oświatowej jest zobowiązany 
do uwzględnienia w arkuszu organizacji (w obu wersjach) wszystkich danych 
dotyczących  prawidłowego funkcjonowania jednostki. 

2. Dane te obejmują, m.in.: 
• informacje o szkole (tabele) 
• liczba godzin wynikająca z uśrednienia 
• wykaz liczby godzin zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych 
• wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole z określeniem ich staŜu pracy, poziomu 

wykształcenia, kwalifikacji 
Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji dopuszczalne jest wyłącznie 
za zgodą kuratora oświaty, w szczególnie uzasadnionych przepadkach. W związku 
z tym dyrektor, planując ujęcie takiego nauczyciela w arkuszu organizacji, winien 
wystąpić wcześniej do kuratora o zgodę na piśmie. 

• funkcje nauczycieli 
• stawki wynagrodzenia 
• informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (stopień awansu zawodowego, 

liczba nauczycieli ogółem, liczba nauczycieli odbywających staŜ, przewidywany 
termin złoŜenia wniosków oraz uzyskania awansu - pierwszy września lub pierwszy 
stycznia danego roku) 

• dane dotyczące administracji i obsługi z wyszczególnieniem stanowisk i wymiarów 
etatów, równieŜ pracowników zatrudnionych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szydłowcu, okresu zatrudnienia tych ostatnich. 

3. Placówka prowadząca praktyczną naukę zawodu  dodatkowo przedstawia 
do zatwierdzenia arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

4. Placówka prowadząca internat dodatkowo przedstawia do zatwierdzenia arkusz 
zatrudnienia nauczycieli wychowawców. 

5. Jednostki  nie będące szkołami przedkładają arkusz  organizacji według odrębnego wzoru 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 
 

§ 4 
 

1. Podziału na grupy dokonuje się w ramach środków posiadanych w budŜetach szkół 
na  rok szkolny 2007 / 2008. Szczegółowe zasady podziału na grupy określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz.142,  
z późn. zm.). 

2. Obowiązkowy podział na grupy: 
a) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii 

informacyjnej, 



b) na nie więcej niŜ połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 

c) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnozawodowego i kształcenia 
zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 

d) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami 
określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, 

e) na zajęciach praktycznej nauki zawodu zgodnie z odrębnymi przepisami, 
f) na zajęciach wychowania fizycznego. 

3. Zasady podziału na grupy stosowane są, niezaleŜnie od sytuacji bazowej lub kadrowej 
szkoły, na: 
a) zajęciach z języków i informatyki i technologii informacyjnej – obowiązkowy podział 

na grupy w oddziałach powyŜej 24 uczniów, 
b) zajęciach z wychowania fizycznego – w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 
c) nie więcej niŜ połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymagających ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych – podział na grupy powyŜej 30 uczniów. 
4. Zajęcia praktyczne organizuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.). 
W szczególności liczba uczniów w grupie powinna: 

      -  umoŜliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu, 
      - zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
         w sprawie prac wzbronionych dla młodocianych, 
      - uwzględniać warunki techniczne i lokalowe (bazę) w miejscu odbywania praktycznej 
         nauki zawodu. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności zapewnienia 

właściwych warunków bhp, za zgodą Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, 
moŜna dokonywać podziału na grupy przy mniejszej liczebności uczniów. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,  
odrębnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych           
i międzyklasowych z wychowania fizycznego.  W oddziałach szkoły specjalnej prowadzi 
się równieŜ zajęcia w grupach, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeśli liczba uczniów              
w grupie jest mniejsza niŜ 5, naleŜy tworzyć grupy międzyoddziałowe lub w szczególnych 
przypadkach międzyklasowe. 

7. Podział na grupy nie powoduje przydziału szkołom dodatkowych środków budŜetowych. 

 

§ 5 
 

1. Arkusz organizacji szkoły ponadgimnazjalnej / placówki oświatowej zatwierdza Zarząd 
Powiatu  w terminie do 30 maja kaŜdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny                   
po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium 
Oświaty w Warszawie – Delegatury w Radomiu. Po dokonaniu ewentualnych zmian, 
wynikających z uwzględnienia opinii Kuratorium, Zarząd Powiatu przekazuje                      
po jednym egzemplarzu zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy szkół / placówek                  
do Kuratorium. 

2. Po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji rocznej oraz zakończeniu naboru do klas 
pierwszych dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej informuje Zarząd Powiatu (w formie 



pisemnej) w terminie do 12 lipca 2007 r. o ostatecznych wynikach rekrutacji do klas 
pierwszych, aktualnej ilości oddziałów, liczebności klas i grup wychowawczych. 

3. Ostateczne zmiany w arkuszach organizacji szkół ponadgimnazjalnych/placówek 
oświatowych Zarząd Powiatu zatwierdza do 31 sierpnia 2007 r. 

4. Zmiany w arkuszu organizacji szkoły/placówki naleŜy wprowadzać aneksem.                      
Na podstawie wniosku złoŜonego przez dyrektora szkoły/placówki ( wraz z opinią organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny ) mogą być wprowadzone zmiany po uprzednim 
rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.  
 

5. W arkuszu organizacji dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej/placówki oświatowej 
umieszcza następujące stwierdzenie: 
„ARKUSZ ORGANIZACJI OPRACOWANO W OPARCIU O ZATWIERDZONY 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI”. 

6. Do arkusza organizacji dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej/placówki oświatowej załącza 
wykaz nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących 
do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy 
dany arkusz wraz ze wskazaniem terminów złoŜenia przez nauczycieli wniosków 
o podjęcie tych postępowań. 

 
§ 6 

 
1. W projekcie arkusza organizacji szkoły umieszcza się tylko nauczycieli 

pełnozatrudnionych. Godziny bez przydziału umieszcza się na wakacie. 
2. Zatrudnienie nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin moŜe nastąpić w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu zajęć szkolnych, a w szczególnych przypadkach w innym 
późniejszym terminie po akceptacji Starosty Powiatu. 

3. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji 
programu nauczania, mogą być przydzielone nauczycielowi godziny ponadwymiarowe 
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć ¼ tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. W szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu 
moŜe wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych ponad 
wyznaczony limit po zasięgnięciu opinii Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu. 

4. Liczba godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów oraz osób pełniących funkcje 
kierownicze w tygodniu rozliczeniowym nie moŜe być większa od 2 godzin. Godziny 
ponadwymiarowe mogą być przydzielone dyrektorowi i wicedyrektorowi tylko 
w przypadku naturalnego przekroczenia pensum po akceptacji Starosty Powiatu.  

5. Godzin ponadwymiarowych nie  moŜna przydzielać nauczycielowi korzystającemu           
ze zniŜki godzin. 

6. Integralną częścią arkusza organizacji pracy szkoły jest opracowany przez dyrektora 
jednostki szkolny plan pracy z uwzględnieniem tych nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin w związku                     
z organizacją nauki w klasach programowo najwyŜszych oraz z planowanymi praktykami 
zawodowymi na podstawie KN art.42 ust.5b. 

 
§ 7 

 
1. Ustala się następujące limity etatów dla  innych pracowników pedagogicznych: 
      a)   od 12 oddziałów do 24 oddziałów – 1 etat wicedyrektora 



      b)   powyŜej 24 oddziałów – drugi etat wicedyrektora 
      c)   kierownik internatu – 1 etat 
      d)   pedagog szkolny do 1000 uczniów  - 1 etat 
      e)   bibliotekarz: 

• do 550 uczniów – 1 etat 
• powyŜej 550 – kolejny etat 

do liczby uczniów naleŜy doliczyć nauczycieli. 
2. Limity etatów dla pracowników nie będących nauczycielami określa dyrektor 

szkoły/placówki po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu. 
      Inne stanowiska wynikające ze specyfiki pracy szkoły mogą być tworzone za zgodą 

Zarządu Powiatu. 
 

 
§ 8 

 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Wicestaroście oraz Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. 
 
 

§ 9 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 


