
ZARZĄDZENIE NR 26/2015 

WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 23 marca 2015 r. 

w sprawie: założeń organizacyjnych dla szkół i przedszkoli gminnych w Gminie Oświęcim na rok szkolny 

2015/2016. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 

594 z późn. zm) . 

§ 1.  

Ustala się wytyczne w sprawie organizacji pracy, przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez Gminę 

Oświęcim na rok szkolny 2015/2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Oświęcim, a także dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

 

Wójt Gminy Oświęcim 

 

 

Albert Bartosz 

 



 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015 

Wójta Gminy Oświęcim 

z dnia 23 marca 2015 r. 

I. ODDZIAŁY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH 

1. Ilość uczniów w oddziałach: 

a) liczba uczniów w oddziałach szkolnych szkół podstawowych w klasach III- VI, nie może liczyć mniej niż 

20 uczniów, za wyjątkiem sytuacji, gdy liczba uczniów danego rocznika z obwodu szkoły zapisanych do 

szkoły wynosi mniej; 

b) liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych nie może liczyć mniej niż 23 uczniów, 

c) liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może liczyć mniej niż 22 dzieci, 

d) przyjęcie dziecka do szkoły, przedszkola spoza terenu Gminy Oświęcim, jest dozwolone, jeżeli nie wiąże się 

to ze zwiększeniem ilości oddziałów, dotyczy rekrutacji dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2015/2016. 

2. Zasady łączenia oddziałów w szkołach podstawowych: 

a) w przypadku liczby uczniów w oddziale 10 i mniej, należy połączyć uczniów w oddział międzyklasowy 

z zastrzeżeniem, że nie może być przekroczona liczba 25 uczniów, 

b) łączenie w oddziały międzyklasowe organizuje się na zajęciach z : edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 

fizycznego, muzyki, plastyki, sztuki, techniki, zajęć komputerowych, zajęć z wychowawcą, 

c) oddzielnie organizuje się zajęcia z : języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, przyrody, 

d) w szkołach podstawowych i gimnazjach, podziału na grupy na lekcjach z informatyki i języka obcego 

dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych, 

e) nie można łączyć oddziałów pomiędzy etapami edukacyjnymi na tzw. progu edukacyjnym I i II etapu. 

II. ŚWIETLICE SZKOLNE 

1) Ilość uczniów w grupie świetlicowej nie może być większa niż 25 i miniejsza niż 5 osób. 

2) Należy szczegółowo wypisać tygodniowy rozkład godzin pracy nauczyciela świetlicy wraz z listą osób 

w grupie świetlicowej. 

3) Godziny pracy świetlicy szkolnej oraz ilość grup świetlicowych musi wynikać z potrzeb rodziców. 

III. BIBLIOTEKI SZKOLNE 

1) W szkołach podstawowych i gimnazjach ustala się następujące liczby uczniów, na których przysługuje etat 

nauczyciela- bibliotekarza: 

a) w szkołach podstawowych i gimnazjach, liczących powyżej 300 uczniów przysługuje 1 etat 

nauczyciela bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 

250 uczniów, 

b) w szkołach podstawowych i gimnazjach, liczących 150 do 299 uczniów, przysługuje 0,5 etatu 

nauczyciela- bibliotekarza, 

c) w szkołach podstawowych i gimnazjach do 149 uczniów, wymiar godzin zajęć nauczyciela- 

bibliotekarza ustala się biorąc 1 godzinę zajęć tygodniowo na każdych 10 uczniów. 

2) Do liczby uczniów określonych w pkt.1 można wliczyć zatrudnionych w danej szkole nauczycieli 

w przeliczeniu na pełny etat. 

IV. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI 

1) Przydział godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać limitu dopuszczonego w Karcie Nauczyciela. 

2) Kobiety w ciąży lub wychowujące dziecko do 4 lat oraz nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień 

kolejny stopień awansu zawodowego nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich 

pisemnej zgody. 



3) Nauczyciele korzystający ze zniżki godzin dydaktycznych nie mogą być zatrudniani w godzinach 

ponadwymiarowych, za wyjątkiem dyrektora, zastępcy dyrektora. 

4) W gimnazjach dla każdej klasy I dyrektor może przyznać dodatkowo po 2 godziny tygodniowo na wybrane 

zajęcia dydaktyczne. 

5) Jednostka samorządu terytorialnego przydziela dla Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu do 6 godzin 

tygodniowo , a dla Gimnazjum Gminnego Nr 1 w Rajsku do 3 godziny tygodniowo na dodatkowe zajęcia 

dydaktyczne dla klas III. 

6) W szkołach podstawowych przydziela się dodatkowo do 2 godzin tygodniowo na gimnastykę korekcyjną, 

a także do 3 godzin tygodniowo dla klas VI na zajęcia dodatkowe w celu przygotowania do sprawdzianu po 

klasie VI. 

7) Indywidualne rozstrzygnięcia co do liczby oddziałów i liczby dzieci w oddziałach, ilości godzin 

dodatkowych przyznanych przez jednostę samorządu terytorialnego należą do Wójta Gminy Oświęcim. 

8) Aneksy do projektów organizacyjnych zatwierdza dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu, zwracając uwagę na zatwierdzony budżet finansowy 

placówki. 

  

  

 

Wójt Gminy Oświęcim 

 

 

Albert Bartosz 

 

 


