
Zarządzenie Nr 184/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania  

i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych przedszkolach, dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie § 8 ust.1 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik  

nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 

ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się zmiany do arkuszy organizacji na rok szkolny 2016/2017 określające 

szczegółową  organizację wychowania, nauczania i opieki dla przedszkoli stanowiące 

załączniki do zarządzenia: 

 

1. Publiczne Przedszkole Psary            - załącznik nr 1 

2. Publiczne Przedszkole Wielowieś     - załącznik nr 2. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany w arkuszach organizacji,  

o których mowa w § 1 wchodzą w życie w terminach określonych w aneksach. 

 

 

 

 

 

                                                               
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr  184/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania  

i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych przedszkolach, dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie § 8 ust.1 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 maja 2001r.           

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.  

Nr 61 poz. 624 ze zm.) organ prowadzący szkołę zatwierdza  arkusz organizacji przedszkola.  

Na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3  ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) zatwierdzenia arkuszy dokonuje wójt 

gminy.  

W związku z potrzebą zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo (urlop macierzyński 

nauczyciela zatrudnionego na stałe w przedszkolu), zwiększeniem ogólnej liczby godzin (4h - 

podział na grupy związany z wydłużeniem czasu korzystania z wychowania przedszkolnego) 

w Publicznym Przedszkolu w Psarach  oraz zmniejszeniem zatrudnienia o surdopedagoga  

w Publicznym Przedszkolu w Wielowsi (rezygnacja rodzica dziecka niedosłyszącego  

z korzystania z usług przedszkola), zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w formie 

aneksów do arkuszy organizacji  roku szkolnego 2016/2017 dla tych przedszkoli. 

Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 


