
Zarządzenie Nr  363/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki  

w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacji na rok szkolny 2018/2019 określające szczegółową  

organizację wychowania, nauczania i opieki dla przedszkoli stanowiące załączniki  

do zarządzenia: 

 

1. Publiczne Przedszkole w Latowicach   - załącznik nr 1 

2. Publiczne Przedszkole w Psarach - załącznik nr 2 

3. Publiczne Przedszkole w Westrzy  - załącznik nr 3 

4. Publiczne Przedszkole w Wielowsi  – załącznik nr 4 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

 

 

 

         
                                                                                                       

 

                                                                                                                        

 
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr  363/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki  

w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub przedszkole, 

po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz 

organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. W dniu  

25 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie arkusze 

organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (pisma nr DKa.558.31.2018 

-  DKa.558.35.2018). 

W oparciu o powyższe, wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 

 
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

             

    


