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Zarzqdzenie rur{9lzo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z onia ;{3....m arca 2020 r.

w sprawie: ustalenia wytycznych do sporzqdzania projekt6w organizacji
pracy szk6l i przedszkoli, dla kt6rych organem prowadzqcym jest

Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z po2n. zm.), art. 10 ust.1 pkt 1 ! pkt 4
w zwiqzku z atl.29 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
o6wiatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z p,62n. zm.),

zarzqdza sig, co nastqpuje

s1.

Ustala sig, wytyczne do spozqdzania projekt6w organizacji pracy szkol

podstawowych iprzedszkoli, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto

Czerwionka-Leszczyny, w brzmieniu okre6lonym w zalqcznikach nr 1 i nr 2 do

n i n iejszego Zarzqdzenia.

s2.

Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Edukacji oraz

Dyrektorom szk6l podstawowych i przedszkoli, dla kt6rych organem prowadzqcym

jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

s3.

Wszelkie odstQpstwa od przyjqtych unormowai podlegajq uzgodnieniu z organem

prowadzqcym.

s4.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalecznik nr I do
zarz4dzenia Nr ... 87.1.2D
Burmislrza Gmiry i Miasta
Czerwionka-Irszczvnv
, ani" ...13.,Q3.' 2o.i,^3

WYTYCZNE DO SPORZADZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI PRACY SZKOL, DLA KToRYCH
ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA I MIASTO CZERWIONKA.LESZCZYNY

Norml' zatrudnienia pracownik6u' administracji i obslugi obowiqzujq od I wrzeSnia 2O20 r. plzy czym

o sposobie realizacji znian $ynikaj4cych ze zwigkszenia lub redukcji zatrudnienia na poszczeg6lnych

stanowiskach decyduje dyektor realizuj4c je, w pierwszej kolejnoSci w obrgbie danej jednostki organizacyjnej

(szkoly), po uwzgtqdnieniu wymaganych w tym zakesie opinii prawnych.

I. LICZB.A UCZN16\\'

l. Nie trvorzy siq oddzialow mniej liczrych ni2 l6 uczni6w bez zgody organu prowadz4cego.

2. Klasy l-sze oddzial6w og6lnodostgpnych tworzy siQ wylqcznie w oparciu o liczbq uczni6w
zamieszkalych w obwodzie szloly.

3. W organizacji klas IV wykorz)stuje sig wszystkie mo2liwo5ci lqczenia oddzial6w, do liczby 3l
uczniou u4qcznie.

4. W organizacji pracy wszystkich oddzial6w wykorzystuje sig wszelkie, przewidziane prawem,

mozliwoici tworzenia grup migdryoddzialowych.

II. WARUNKI OGOLNE

III. KRYTERIA ZATRI'DNIEN IA

l. Pracownicy obslugi.

l) Sprzqtaczka

- wymiar zatrudnienia reguluje poni?szy wz6r:

(0,5x + lY + l, 252 +0,125w) : 650 rd

gdzie:

x - powierzchnia uz)'tkowa o malej uciqzliwosci sprz4tania

y powierzctrnia uzytkowa o duzej uciqzliwo{ci sprzqtania

z - powierzchnia toalet
w powierzchniasprzqtanadoraznie,
650 - wskaZnik powierzchni w m'.

2l Konserwator (odchvlenie sundardowe 5 uczni6w):

a. 0,5 etatu wszystkie do 200 uczni6w,
b. dodatkowo:

- 0,125 etalu na kazde 100 uczni6w powyz€j 200'

- 0,t25 etatu na ka.:zde 2500 m']powierzchni budynku szkoly,

- 0,125 eratu dla sztoly firnkcjonuj4cej w dw6ch budynkach.
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3) Kucharz. pomoc kuchenna:

a. przygotow).wanie obiad6w ( odchylenie standardowe 5 obiad6w):

- do 50 obiad6w - 0,5 etatu,

- powyzej 50 obiadow - 0,75 eraru,

- kazde naslgpne 20 przygolowywanych obiad6w, dodarkowo - 0,125 eratu,

- przygotowywanie obiad6w dla innych jednostek organizaclnych oraz
funkcjonowanie kuchni w dw6ch budynkach, dodatkowo 0,5 etatu.

b. wydawanie do 50 obiad6w: 0,375 etatu,

- ka2de nastgpne 20 uydawanych obiad6w, dodalkowo - 0,125 etatu

4) Woin\,:

a. Kazda szkola- 0,5 etatu,
b. powyzej 250 uczni6w - I etar,
c. dodatkowo:

- szkoly powyzej 350 ucai6w, pod warunkiem pelnej znianowosci_ 0,125 eratu,
- w szkolach powyzej 500 uczni6w, pod warunkiem pelnej znianowosci_ 0,375 etatu,d. szlola funkcjonuj4ca w dw6ch budynkach, dodatkowo - 0,5 eratu.

5) Robotnik do prac lekj<ich (dowczv oddzial6w przedszkolnych w szkolach soleckich):

50

2. Pracownicyadministracji.

I ) Sekretarz szkolv. referent. sekretarka:

Uslala sig maksymalny wymiar zatrudnienia na stanowisku sekretarz szkoly - I etara. I etat wsrystkie szkoly,
b. Dodatkowo:

- w szkolach licz4cych po\,ly2ej 300 uczni6w _ 0,5 etatu,
- w szkolach licz4cych powyzej 450 uczriow _ I etar,

c. Dodatkowo w szkole funkcjonujqcej, w dwoch budynkach _ 0,25 etatu

przygotowywanie obiad6w (odchylenie standardowe do l0 obiad6w):
- do 50 obiad6w - 0,25 etatu,

- do I00 obiad6w - 0,375 eratu,

- powyzej 100 obiad6w - 0,5 etatu,

- pouy2ej 200 obiad6w - 0,75 etau,
- po\ yzej 300 obiad6w - I etar,

- powyZej 400 obiad6w - 1,25 elatu,
- szkola funkcjonuj4ca w dwrich bud5mkach dodatkowo - O ,125 etatu.

b. wydawanie obiadow: 0,06 etatu,

- powyzej 100 obiad6w -0,125 eraru.

a

&r
Gmi

czoiwion

i\',

Wi

legta

2) Intendent:



BURMISTRZ
GMINYI MIASTA

Czerwiurka-trszc4my

Zalacznik nr 2 do-
zarzqazenia Nr ...[9.l.aP
Burmistrza Gminv i Nliasra

iiiX:tfi:&i::mao

Normy zatrudnienia pracownik6w administracji i obslugi obowiqzujq od I wrzesnia 2020 r., pr4 czy,rn
o sposobie i terminie realizacji zmian wynikajqcych ze zwigkszenia lub redukcji zatrudnienia na poszczeg6lnych
stanowiskach decyduje dyrektor realizujqc je, w pierwszej kolejnodci w obrEbie danej jednostki organizacyjnej
(przedszkola). po uwzglednieniu wymaganych w 1vm zakresie opinii pra\r,nych.

wYTt'czNE DO SPORZADZANtA ARKUSZY ORGANIZACJT pRACy PRZEDSZKOLI, DLA
KToRYCH ORGANEM PROWADZACyM JEST GMTNA I MTASTO CZERWTONKA_LESZCZYNY

I. LICZBA \IYCHOWANKOW

Warunl.iem w)dluzenia czasu funkcjonowania oddzialu
przekraczajqca polowg liczebno$ci gmpy.

przedszkolnego jest liczba *ychowank6w

rT. \\,ARUNKI OGoLNE

III. KRYTERIA ZATRUDNIENIA

l. Precownicy obslugi

l) Robomik do orac lekkich:

I tyoodniowej lacznei liczbv godzin funkcionowania wszvstkich oddzial6w
40h

2) Konseru,ator

0,5 etatu wszystkie przedszkola,
przedszkola funkcjonuj4ce w dw6ch budynkach doda&owo - 0,25 €tatu

3) Robotnik sosDodarczv (odc ylenie standardowe 100 m2):

0,125 etaru wszystkie przedszkola.
przedszkola funkcjonujqce w dw6ch budynkach dodatkowo - 0,125 etatu
0,125 etatu na kazde 1500 nri powierzchni budynku przedszkola.

4) Kucharz. oomoc kuchenna (odchvlenie standardowe 5 obiad6Vposilkow):

przygotowanie obiad6w:

- do 50 obiad6w - 0,5 etatu,

- powyzej 50 obiadow - 0,75 e1atu,

- kazde nastgpne 20 przfgolowywanych obiad6w, dodatkowo - 0,125 etatu,

- funkcjonowanie kuchni w dw6ch budynkach, dodatkowo - 0,5 etatu,

a

b. prrygotowaniepozostalychposilk6w:

- wszystkie przedszkola : 0,5 etatu,

- ka2de nastgpne 20 *ydawanych posilk6w doda&owo - 0,125 etatu,

- funkcjonowanie kuchni w dwoch budynkach, doda*owo -0,5 etatu.

I



q Laczka.

w przedszkolach do 4 oddzial6w - 0,125 etatu;
kazdy nastqpny oddzial dodatkowo 0,025 etatu.

W oddzialach o96lnodosgpnych, w kt6rych nie zatrudniono pomocy naucryciela ze wzglgdu na dziecko z orzeczeniem
o potrzebie ksaalcenia specjalnego ( w zaokrqgleniu do pelnej liczby godzin):

od 2 do 4 dzieci - 0,125 liczby godzin funkcjonowania oddzialu,
od 5 do 9 dzieci - 0,3?5 liczby godzin funkcjonowania oddzialu,
od l0 do 14 dzieci - 0,5 liczby godzin funkcjonowania oddzialu,
od l5 do l9 dzieci - 0,75 liczby godzin funkcjonowania oddzialu.
od 20 do 25 dzieci - liczba godzin funkcjonowania oddziafu.

2. Pracotnicyadministrrcji

l) Seketarka:

0,75 etatu wszystkie przedszkola,
w przedszkolach, w kt6rych nie utworzono stanowiska wicedyekton oraz z oddzialami
zamiejscowymi dodatkowo - 0,125 etatu,
w przedszkolach powyzej 7 oddzialdw dodatkowo - 0,025 etatu.

2) Intendent ( odchylanie standardowe l0 obiad6Woosilk6w)

Ustala sig maksymalny wymiar zatrudnienia na stanowisku intendent - I etal

0,5 e1atu wszyslkie przedszkola
powyir.j 200 obiad6w - 0,?5 etatu,
za kazde pelne 100 posilkdw ( Sniadania, podwieczorki) dodatkowo - 0,125 etaru,
przedszkola funkcjonujqce w dwdch budynkach dodalkowo - 0 ,125 eratu.
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5) Pomoc nauczyciela w przeliczeniu na oddzial (dowczv dzieci 3-letnich):


