
Zarządzenie Nr 22/GZOSiP/08
Wójta Gminy Bochnia
z dnia 7 kwietnia 2008r

w sprawie założeń do opracowania organizacji szkół i przedszkoli gminy Bochnia na rok 
szkolny 2008/09

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) Wójt Gminy Bochnia zarządza co następuje:

&1 

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli gminy Bochnia projektują 

organizację szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2008/09 według harmonogramu i zasad 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. „Założenia do opracowania 
arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2008/09”

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 22/GZOSiP/08 Wójta Gminy Bochnia

z dnia 7 kwietnia 2008r.

Założenie do opracowania arkuszy organizacyjnych
w roku szkolnym 2008/2009

część I: Harmonogram   opracowania organizacji szkół i przedszkoli  

1. Do 30 kwietnia 2008r dyrektorzy opracowują arkusze organizacji szkół lub przedszkoli 
w roku szkolnym 2008/2009, w których należy uwzględnić:

– szkolny plan nauczania opracowany na podstawie przepisów w sprawie ramowych 
planów nauczania,

– przepisy w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny wychowania 
fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum,

– wymagania  kwalifikacyjne  wobec  nauczycieli,  w  tym  bezwzględną  zasadę 
przydzielania stanowisk i godzin ponadwymiarowych zgodnie z kwalifikacjami,

– zasady  udzielania  i  rozmiar  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów i zastępców dyrektorów (zob. uchwała 
Nr XIII/101/00 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 maja 2000r w tej sprawie),

– normy  zatrudniania  pedagoga  szkolnego  (zob.  uchwała  Nr  XIV/114/00  Rady 
Gminy Bochnia z dnia 29 września 2000r w tej sprawie),

– zasady  określania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  przedmiotów  
o różnym wymiarze godzin (zob. uchwała Nr XXIV/191/02 Rady Gminy Bochnia 
z dnia 20 kwietnia 2002r w tej sprawie),

– zasadę, że stanowisko zastępcy dyrektora szkoły można utworzyć i utrzymywać  
w szkole (zespole szkolnym), w którym zorganizowano więcej niż 12 oddziałów 
szkolnych (przedszkolnych),

– standardy dotyczące liczebności oddziałów szkolnych (minimalnej i maksymalnej) 
oraz grup lekcyjnych, zasady podziału oddziałów na grupy, organizacji nauczania 
w klasach łączonych i organizacji zajęć dodatkowych w szkołach (zob. część II),

– dane z biura ewidencji ludności o liczbie dzieci w obwodzie szkolnym,
– zasady  przydzielania  godzin  ponadwymiarowych  dla  nauczycieli  i  kadry 

kierowniczej (zob. część II),
– zasady ustalania etatów administracyjnych i obsługowych (zob. część II).

2. Do 5 maja 2008r dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli gminy Bochnia przedkładają 
Wójtowi Gminy arkusze organizacji szkół lub przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009.

3. Do arkusza należy obowiązkowo załączyć:
– szkolny  plan  nauczania  dla  klas  rozpoczynających  cykl  kształcenia  w  roku 

szkolnym 2008/09 (lub weryfikację szkolnych planów z lat ubiegłych) opracowany 
według zasad ogłoszonych przez Kuratora Oświaty w Krakowie,

– odrębny projekt planu nauczania w łączonych klasach (jeśli  ma miejsce łączenie 
klas), który uwzględnia obowiązkowe podstawy programowe w łączonych klasach,

– propozycję realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego (określenie form  
i  harmonogramu  realizacji  czwartej  godziny)  –  zaopiniowaną  przez  radę 
pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców,

– adnotację o uchwale rady pedagogicznej (nr uchwały i data jej podjęcia) w sprawie 
zaopiniowania arkusza,

– informację  o  liczbie  nauczycieli,  w  podziale  na  stopnie  awansu  zawodowego, 



planujących złożenie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne 
w roku szkolnym 2008/2009 (z podaniem terminu złożenia wniosku),

– wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole z określeniem ich kwalifikacji.
4. Do 30 maja 2008r Wójt Gminy zatwierdza projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na 

rok  szkolny  2008/2009,  po  uprzednim uzyskaniu  opinii  organu  sprawującego  nadzór 
pedagogiczny  (o  opinię  występuje  Wójt  Gminy),  a  dyrektorzy  szkół  (przedszkoli) 
dokonują formalności kadrowych wynikających z organizacji szkoły (rozwiązanie umów, 
przeniesienia, uzupełnienia etatów, itp).

Część II: Zasady   dotyczące  organizacji  przedszkoli,  szkół  podstawowych    
i gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w gminie Bochnia

1. Liczba uczniów w oddziale
• w szkole podstawowej: 15 - 36 uczniów.
• gimnazjum: 15 - 36 uczniów
• w przedszkolu: nie mniej niż 15 i nie więcej niż 30

      Przekroczenie norm powoduje podział klasy na oddziały.
2. Nie tworzy się nowego oddziału w tej samej klasie (lub łączy się oddziały istniejące), 

jeśli średnia liczba uczniów w każdym oddziale byłaby niższa niż 18.
3. Dyrektor  może  przyjmować  uczniów  spoza  własnego  obwodu  szkoły,  o  ile  nie 

spowoduje  to  konieczności  dzielenia  klas  (według  norm  ustalonych  w  pkt.  1  i  2)  
i zwiększenia liczby oddziałów zatwierdzonych w arkuszu. Na odstępstwo od tej zasady 
musi wyrazić zgodę Wójt Gminy,

4. Klasę z liczbą uczniów mniejszą niż 15 łączy się z inną klasą o zbliżonym programie 
nauczania,  z  tym  że  oddział  łączony  nie  może  liczyć  więcej  niż  26  uczniów.  
W przypadku łączenia nie ma zastosowania pkt. 1.

5. Jeśli połączenie oddziału klasy o liczbie uczniów mniejszej niż 10 z innym oddziałem 
nie jest możliwe, nie tworzy się w szkole nowego oddziału tej klasy, a dzieci zapisane do 
tej szkoły przyjmowane są do szkoły w sąsiednich obwodach szkolnych.

6. Podział  oddziałów  na  grupy  w  szkole  obywa  się  zgodnie  z  rozporządzeniem w tej 
sprawie (zob. rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych).

7. Wszystkie zajęcia dla uczniów przewidywane w roku szkolnym 2008/09, w tym dodat-
kowe  zajęcia  z  języka  obcego  (drugiego),  należy  planować  wyłącznie  w  oparciu  
o zasady ustalone w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych (z wykorzystaniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły).

8. Przydzielenia  nauczycielowi  (dyrektorowi)  godzin  ponadwymiarowych  jest  możliwe 
wyłącznie  po  uzgodnieniu  z  organem  prowadzącym  (Wójtem  Gminy)  -  także  
w przypadku aneksów do organizacji szkoły (przedszkola).

9. W  przypadku  zatrudniania  nauczycieli  o  porównywalnych  kwalifikacjach, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby zamieszkałe na terenie gminy Bochnia.

Wójt Gminy Bochnia

Jerzy Lysy


