Publiczne Gimnazjum im. W³adys³awa II Jagie³³y

Data wydruku; 2016-06-10

Nazwa arkusza: Arkusz Organizacyjny 2016/2017

Kod obliczeñ: nd62fD5t-JMVO

Uwagi i wnioski dyrektora

!C&^/
'7/-/7

dnia 2016-06-10
dyrektor szko³y/zespohj, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) liczbê oddziatów: ...24,
b) liczbê godzin ogófem: .^29.^.....................................................w tym ponadwymiarowych: ..l??.

c) etatów pedagogicznych: ..^.'?11,
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .^;2,..................... w tym administracji; „?.i?.............................. w tym obsfugi: ...1.7.

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

x 'ierdzam:

O /') //^ .^

.Sf^L/.A,^./..

data

stanowisko s³u¿bowe osoby zatwierdzaj ¹cej,
podpis

- dotyczy przedszko!!

Arkusz organizacyjny 1.9.17.0 Wolters Kiuwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik: Pgim_Ch
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'-"y.

Data wydruku: 2016-05-11

Szkota Podstawowa nr l

Kod obliczeñ: vmiblWls-33n5

Nazwa arkusza: Arkusz

Uwagi i wnioski dyrektora

DTRRl^

WCHMD

^/-•-

^r Kry^¥a Gó^ech^
dnia 2016-05-11
dyrektor szkoly/zespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) liczbê oddziatów:...?.?.,
b) liczbê godzin ogó³em: ..^P^!^....................................................w tym ponadwymiarowych: ..^P'.^.

c) etatów pedagogicznych: ..^.'?P?.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .1^....................... w tym administracji: ..?.A............................ w tym obs³ugi: ...1?.

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy:
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...~.

Uwagi:

.ttoierdzam:

data

stanowisko s³u¿bowe osoby zatwierdzaj¹cej,

podpis

- dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny 1.9.15.0 Wolters Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Grfsñsk

Drukowa³ u¿ytkownik: SP_l_Ch
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Szko³a Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowsfdego w Choszcznie

Data wydruku: 2016-06-07

Nazwa arkusza; Arkusz 2016/17 SP 3 w Choszcznie

Kod obliczeñ: MuyhORDF-FdOF

Uwagi t wnioski dyrektora
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dnia 2016-06-07
dyrektor szkolyfeespofu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) liczbê oddzia³ów; ...?.l
b) liczbê godzin ogó³em: „883........„.....„......„„..„..,....................,wtym ponadwymiarowych: ..1<46.

c) etatów pedagogicznych; ..48f87.1..
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .9il........................w tym administracji: .J.iJ..............................w tym obsfugi: ..8.

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy: ...?.'7.1.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...:.

Uwagi;

'in erdzam:

data

"i³i'1t"^"

stanowisko stu¿bbwe osoby zafwterdzaj¹cej,
podpis

- dotyczy przedszkoli

^kusz organizacyjny 1.9.17.0 Woiters Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik: SP_3_Ch
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'. ^:~hib; p^/^^'^'!;"\' '"'• '^•!!1!: !'"';!1

Data wydruku: 2016-06-03

Szko³a Podstawowa, Kofytpyro,. ;•,,

i-rrnn!'.:" ~".\}>:\W\ i;"H'l^-^4-i^-:-)^'^^-

Nazwa arkusza: .Soko³a ROdstaWoWa'w Korytowie

Kod obliczeñ: f04j3wfk-54o3

Uwagi i wnioski dyrektora

DYREKTOR S7A<Q
f/^//-f^A
/iA{'iy-i

mgr inz. ¥yrSsbRzka Czijkscwska

^ HJ-^

dnia 2016-06-03
dyrektor szkoty/zespotu, podpis

Uwagi i decyzje organu prowadis¹cego

Zatwierdzam:
a) iiczbê oddziatów:...?.,
b) liczbê godzin ogó³em: ..228...................................................w tym ponadwymiarowych: ..17.

c) etatów pedagogicznych; ...'t?.*??.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .^......................... w tym administracji: ..^i9.^........,.................. w tym obs³ugi: ..^5.5

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy: ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

¥ ierdzam:

data

stanowisko s³u¿bowe osoby zatwierdzaj¹cej,

podpis

' - dotyczy przedszkoii

Arkusz organizacyjny 1.9.17.0 Wolters Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik: SP_Kor
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Data wydruku: 2016-06-07

Szko³a Podstawowa Slawêdn

Nazwa arkusza; ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2016/2017

Kod obilczeñ: aC07mvov-ic7L

Uwagi i wnioski dyrektora

DYRm<}^S^KOW
mgr Kt¿l><-6ta KierUn

æ/-

dnia 2016-06-07
dyrektor szko³y/zespoiu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) iiczb? oddzistów:...?..
b} liczbê godzin ogó³em: ..^li.......................................................v/ tym ponadwymiarowych; ..l^S.

c) etatów pedagogicznych: ,.16?335.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: ,6i15.„................. w tym administracji; .„U, .....„....—„....„.„... w tym obs³ugi: ..5.'P5.

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy: ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna v: .-.".

Uwagi:

-Jtwierdzam;

- J^

data

•^w. ^. / - ' ^ ^I^:"^^------."';';"l?-

stanowisko s^u¿bd^oœpl^.zatwierdzaj¹cej,
podpis '""?t'^,s;A

*- dolyczy pFzecjszHojj

Arkusz organizacyjny 1.9.17.8 Woifcers Kluwer SA Al, Gi-UiW/ciltfaks 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik; Sp_Sla

Strona 2 z 2

Data wydruku: 2016-06-06

Szkota Podstawowa nr l im. Jana Brzechwy w Suliszewie

Kod obliczeñ: 57F01b83-IWF3

Nazwa arkusza; Arkusz organizacyjny

Uwagi i wnioski dyrektora

dnia 2016-06-06
dyrektor szkoly/zespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) liczbê oddzia³ów: ,..?.,
b) liczbê godzin ogóiem: ..?^.....................................................w tym ponadwymiarowych:.,??.

c) etatów pedagogicznych: ...^.'^7.1.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .4i55..................... w tym administracji: ..l................................ w tym obs³ugi: ..^5.5

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy; ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

•>twierdzam:

^

•;^-<.

'7 ^i

data

stanowisko s³u¿bowe osoby ¿atwiêrdzaj¹c.ej,
podpis "":':''''"?

•dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacYfny 1.9,17.0 Wokers Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik: sp_sul
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Szko³a Podstawowa Zamêdn

^

Data wydruku: 2016-06-13

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2016/2017

Kod obliczeñ: aOSmkUw2-kMR3

Uwagi i wnioski dyrektora

dnia 2016-06-13

dyrektor szko³y/¿^spo³u, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadz¹cego

Zatwierdzam:
a) liczbê oddzia³ów; ...8.
b) liczbê godzin ogó³em: ..23P.....................................................w tym ponadwymiarowych: ,J.5.

c) etatów pedagogicznych: ...12)2?4
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .5i6........................w tym administracji: ..1iP5.......................... w tym obs³ugi: ..4.-.55„

e) zatwierdzona liczba etatów w œwietlicy: ..P.,
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".,

Uwagi:

A/ierdzam:

A^.£

, W^.Wt-/; ri

data

stanowisko s³u¿bowe osoby zatwierdzaj¹cej,

podpis

* • dotyczy praedszhoH

Arkusz organizacyjny 1.9.17.0 Wolters Kluwer SA A[. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdañsk

Drukowa³ u¿ytkownik: SP_zam

Strona l z l

