
ZARZĄDZENIE NR 10/2015
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/2016

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5c pkt 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. 
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 
208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235, poz. 
1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 
1317 i poz. 1650 z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 
1877 z 2015 r. poz. 357) zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu 
Rawskiego do przestrzegania, w zakresie dysponowania przyznanymi szkole/ placówce środkami budżetowymi 
oraz organizacji pracy szkoły/ placówki, następujących zasad:

1) zapewnienie organizacji roku szkolnego w taki sposób, by minimalna liczba uczniów w oddziałach wyniosła 
30. W przypadku konieczności zmniejszenia ilości uczniów w oddziałach dyrektor zobowiązany jest do 
uzyskania pisemnej zgody Starosty;

2) zapewnienie organizacji nauczania w zakresie rozszerzonym w taki sposób, by minimalna liczba uczniów 
w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych wyniosła 24. W przypadku konieczności zmniejszenia ilości 
uczniów w grupach, dyrektor zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Starosty;

3) ustalenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych zgodnie z uchwałą nr XX/145/2012 r. 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, z późn. zm.;

4) ustalenie w arkuszu organizacyjnym tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla 
dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole i internacie 
zgodnie z uchwałą nr XX/145/2012 r. Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz 
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, z późn. zm.;

5) ustalenie w arkuszu organizacyjnym roku szkolnego godzin ponadwymiarowych dla dyrektora, wicedyrektora 
oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole i internacie nie przekraczającej 3-ech godzin 
tygodniowo;

6) ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zgodnie 
z zasadą proporcjonalności i według wzoru określonego w uchwale nr XX/145/2012 r. Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, z późn. zm.;

7) zatrudnianie na wolnych etatach nauczycielskich nauczycieli pracujących w innych szkołach (w tym 
w szkołach innych organów prowadzących) jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty;

8) ustala się zatrudnienie nauczycieli bibliotekarzy w szkole na jeden etat przypadający na 400 uczniów.
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§ 2. Ustalam następujące zasady opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 
oświatowych:

1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych opracowują arkusze organizacyjne w terminie do dnia 30 kwietnia 
2015 r. i przedkładają je do Wydziału Polityki Społecznej - Oddział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w dwóch egzemplarzach wraz ze szkolnymi planami nauczania 
i wykazem kadry pedagogicznej z uwzględnieniem stażu pracy i kwalifikacji;

2) w arkuszach organizacyjnych należy zaznaczyć innym kolorem zajęcia realizowane w ramach godzin do 
dyspozycji dyrektora szkoły;

3) do arkuszy organizacyjnych należy dołączyć wykaz kadry niepedagogicznej pracowników i obsługi ze stażem 
pracy i kwalifikacjami;

4) każda zmiana w organizacji pracy szkoły wymaga natychmiastowego opracowania aneksu do arkusza 
organizacyjnego.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych: Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta

Józef Matysiak
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