
Zarządzenie Nr 302/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 2 października 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  

i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla  których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie art. 110 ust. 3 i 5 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) oraz § 17 ust. 9 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) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się zmiany do arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018 określające 

szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki dla  szkół stanowiące załączniki  

do zarządzenia: 

 

1) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta    -  załącznik nr 1, 

2) Szkoła Podstawowa w Parczewie – załącznik nr 2, 

3) Szkoła Podstawowa w Rososzycy -  załącznik nr 3, 

4) Szkoła Podstawowa w Strzyżewie -  załącznik nr 4. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 

 

§ 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  302/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 2 października 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  

i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla  których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 110 ust. 3 i 5 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) oraz § 17 ust. 9 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) organ prowadzący szkołę zatwierdza  

arkusz organizacji szkoły.  

 

W związku ze zmianą przydziału niektórych zajęć w Szkole Podstawowej w Ołoboku, 

potrzebą wprowadzenia dodatkowej godziny zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej  

w Parczewie oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć 

rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Rososzycy,  koniecznością zatrudnienia 

nauczyciela historii na zastępstwo za nauczyciela przybywającego na urlopie dla poratowania 

zdrowia w Szkole Podstawowej w Strzyżewie nastąpią zmiany przydziału czynności  

w stosunku do zatwierdzonych, dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w formie 

aneksów do arkuszy organizacji  roku szkolnego 2017/2018 dla tych szkół.  

Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 

 

 


