ZARZĄDZENIE NR 52/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku,
prowadzonej przez gminę Zakroczym oraz przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 57 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz § 10 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:
§ 1. Załącznik do zarządzenia nr 48/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku,
prowadzonej przez gminę Zakroczym oraz przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Artur Ciecierski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416;
Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606; Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75; Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222; Dz. U. z 2017 r.
poz. 649.

Załącznik do zarządzenia Nr 52/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 4 czerwca 2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Emolinku
Liczba uczniów, w tym:

67

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

6

w szkole podstawowej (I-III)

23

w szkole podstawowej (IV-VIII)

38

Liczba oddziałów ogółem, w tym:

9

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1

oddziałów w szkole podstawowej (I-III)

3

oddziałów w szkole podstawowej (IV-VIII)

5

Etaty pedagogiczne, w tym:

17,67

vacaty

2,37

Etaty niepedagogiczne, w tym:

5,00

Pracownicy administracyjni

1,50

Pracownicy sezonowi

1

Pozostali pracownicy

2,50

Liczba godzin ogółem, w tym:
godziny ponadwymiarowe

334,50
42

godziny w wymiarze niepełnym, w tym:

105,50

vacaty

25,50

Liczba godzin pedagoga

22

Liczba godzin psychologa

5

Liczba godzin logopedy

6

Liczba godzin nauczycieli biblioteki

10

Liczba godzin nauczycieli świetlicy

50

