
ZARZADZENIE NR2
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2016 r .

w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czewca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz.U.22015
r, poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 5c pkt 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze{nia 1997 r.
o  systemie odwiaty  (Dz.  U.22015 r .  poz.2156,Dz.U.  22014 r .  poz.7,Dz.U.  22015 r .  po2.357,1045,  1418,
1629, Dz.U. 2 2016 r. poz.35, poz. 64, poz. 195)z rzqdzam co nastgpuje:

$ 1, Zobowi4zujg dyrektor6w szk6l i plac6wek o6wiatowych bpd4cych jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Rawskiego do przestrzegania w zakresie dysponowania przyznanymi szkole/plac6wce $rodkami
bud2etowymi oraz organizacji pracy szkoly/plac6wki, nastgpujqcych zasad:
1) zapewnienie organizacji roku szkolnego w taki spos6b, by minimalna liczba uczni6w w oddzialach
wyniosla 30. W przypadku koniecznorici zmniejszenia ilo5ci uczni6w w oddzialach dyrektor zobowiqzany
jest do uzyskania zgody Starosty;
2) zapewnienie organizacji nauczania w zakresie rozszerzonym w taki spos6b, by minimalna liczba uczni6w
w grupach oddzialowych i mipdzyoddzialowych wyniosla24.W przypadku koniecznoSci zmniejszenia ilo6ci

, uczni6w w grupach, dyrektor zobowiqzanyjest do uzyskania zgody Starosty;
?) ustalenie zasad rozliczania tygodniowego obowi4zkowego wymiaru godzin zalpt nauczycieli, dla kt6rych
ustalony plan zajgi w pewnych okesach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiqzujqcego tych nauczycieli
tygodniowego wymiaru godzin zajpt dydakrycznych i wychowawczych zgodnie z uchwal4 nr XXll45l70l2
r. Rady Powiatu Rawskiego z dnia ll pa2dziemika 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin zajp(, dla niekt6rych nauczycieli oraz obni2enia tygodniowego
obowi4zkowego wymiaru godzin zaj96 niekt6rych nauczycieli, zp62n. zm.;
4) ustalenie w arkuszu organizacyjnym tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zaj96 dydaktycznych dla
dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pelniecych inne stanowiska kierownicze w szkole i internacie
zgodnie z uchwalq nr XXll45/2012 r. Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1l pa2dziemika 2012 r. w sprawie
zasad. rozliczania tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaj96, dla niekt6rych nauczycieli oraz
obnizenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru go dzin zajg| niekt6rych nauczycieli, z p62n. zm.;
5) ustalenie w arkuszu organizacyjnym roku szkolnego godzin ponadwymiarowych dla dyrektora,
wicedyrektora oraz nauczycieli peiniqcych inne stanowiska kierownicze w szkole i internacie
nie przekraczajqcej 3-ech godzin tygodniowo;
6) ustalenie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajg(, nauczycieli realizujqcych w ramach
stosunku pracy obowi4Tki okreSlone dla stanowisk o r62nym tygodniowym obowi4zkowym wymiarze
-odzin zgodnie z zasadq proporcjonalnorici i wedlug wzoru okrerllonego w uchwale nr XX/145/2012 r. Rady

"'owiatu Rawskiego z dnia 11 pu2dziernika 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzir zaj96 dla niekt6rych nauczycieli oraz obnizenia tygodniowego
obowi4zkowego wymiaru godzin zajg6 niekt6rych nauczycieli, z p62n. zm.;
7) zatrudnianie na wolnych etatach nauczycielskich nauczycieli pracuj4cych w innych szkolach/plac6wkach
(w tym w szko{ach innych organ6w prowadzqcych) jedynie po uzyskaniu zgody Starosry;
8) ustala si9 zatntdnienie nauczycieli bibliotekarzy w szkole na.jeden etat przypadajqcym na 400 uczni6w.
$ 2. Ustalam nastgpujqce zasady opracowlnvania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szk6l i plac6wek
oSwiatowych:
l) dyrektorzy szk6l i plac6wek o6wiatowych opracowujq arkusze organizacyjne w terminie do dnia 30
kwietnia 2015 r. i przedkladaj4 je do Wydzialu Polityki Spolecznej - Oddzial O5wiaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w dw6ch egzemplarzach wraz ze szkolnymi planami
nauczania i wykazem kadry pedagogicznej z uwzglgdnieniem staZu pracy i kwalifikacji;
2) do arkuszy organizacyjnych naleiry doLqczyf wykaz kadry niepedagogicznej pracownik6w i obsfugi
ze sta2em pracy ikual i f ikac jami :
3) kazda zmiana w organizacji pracy szkoly/plac6wki wymaga natychmiastowego opracowania aneksu
do arkusza organi zacy.inego.

$ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig dyrektorom szk6l i plac6wek oSwiatowych: Zespolu Szk6l
Og6lnoksaalcqcych Rawie Mazowieckiej, Zespolu Szk6l - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej



im. Mikolaja Kopemika w Rawie Mazowieckiej, Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Wadyslawa
Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej, Zespolu
Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie
Mazowieckiej.
$ 4. Zarz4dzenie wchodziw irycie z dniem podjEcia.
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