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ZARZĄDZENIE NR ....„^„.„.:^..4....».,

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia ...^...?1^.:^.......... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. póz. 59 ze
zm.) zarządzam, co następuje:
§ l. Zatwierdzam przedłożone przez dyrektorów Publicznych Przedszkoli arkusze organizacyjne

przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :
l) Przedszkole Nr ł z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie - zaŁ nr l,
2) Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie " zał. nr 2,
3) Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie " zał. nr 3,
4) Publiczne Przedszkole Nr 5 z gmpą żłobkową w Choszcznie - zał. nr 4.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych
w Choszcznie i dyrektorom przedszkoli.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:
l. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych,
2. Wydział Organizacyjno-prawny.
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^a.< . Nr-

Data wydruku: ?.0l7"05-23

Przedszkole nr l z Oddziałami Integracyjnymi

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2017/2018

Kod obliczeń: o718NnXe-2DLY

Uwagi i wnioski dyrektora

dnia 2017-05-23
dyrektor szkoty/z^spolu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziaiów: ...9.
b) liczbę godzin ogółem: ..^l^.......................................................w tym ponadwymiarowych; .J,^.

c) etatów pedagogicznych: ..^.1;??^.
d) etatów pracowników niepedagogicznych:.?;?.,........................ w tym administracji:..?................................. w tym obsługi: ...l.?,.

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: ...P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: „2P.'18:.08:P.1..;2018:P8-31.

Uwagi:

Zatwierdzam:

//^

.v^^^

data

stanowisko s\u^a^/e oiśbby zśtwjerdzaj^cej,

podpis

- dotyczy przodszkoli

Arkusz organizacyjny 1.9.27.0 Woiters KJuwer SA Al. Grunwaidzka 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik: PP„1

Strona ł z l

Data wydruku: 2017-05-26

Publiczne Przedszkole nr 2 z grupą żłobkową"Tęczowa Kraina"

Nazwa arkusza; PP 2 2017-2018

Kod obliczeń: WJPJtEOw-PJp6

Uwagi i wnioski dyrektora

dnia 2017-05-26
dyrektor szkofy/zespołu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam;
a) liczbę oddziałów: ,.6.,
b) liczbę godzin ogółem: ..25Pi^.,.................................................w tym ponadwymiarowych: .J.3i5.

c) etatów pedagogicznych; ...'11'P?6.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .t^....,..................... wtym administracji: ..l............................... w tym obsługi: „.l7,

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy:..°.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2P1.8:P.?:.01..-.2?18:P8:?.1.

Uwagi:

Zatwierdzam:

':) p. tf
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data

stanowisko służbowe osoby zatwierdzającej,

podpis

- dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny 1.9.27.0 Wolters Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik; PP_2
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Publiczne Przedszkole nr 4

Data wydruku: 2017-05-25

Nazwa arkusza: Arkusz organizac^ny PP4 2017/2018

Kod obliczeń: 8mVF3NdK-Oplt

Uwagi i wnioski dyrektora
fy
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dnia 2017-05-25
pofu, podpis
Uwagi f decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów:...?..
b) liczbę godzin ogółem: ..244....................................................w tym ponadwymiarowych:..?.

c) etatów pedagogicznych: .„1.1.'P.'l9.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: J.?......................... w tym administracji: ..^...........„................... w tym obsługi: ...U

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2P.18-P7:0.1..-:.201.8:P7:.3.1.

Uwagi:

Zatwierdzam:
Xf

^.A.:..^„

óU.^.. l. .fl„

data

• ••^(-: y— ••— ^i.m .
stanowisko stużbb/we osoby zatwierdzającej,

podpis

' - dotyczy przetiszkdi

Arkusz organizacyjny 1.9.27.0 Waiters KIuwer SA /y. Grunwaldzka 163,80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik: PP„4

Strona l z l

,-x^c ^ H
Data wydruku: 2017-05-25

Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupą Żłobków^

Nazwa arkusza: ARKUSZ 2017/2018

Kod obliczeń: t8CS287h-571C

Uwagi j wnioski dyrektora

u
dnia 2017-05-25

.......... „wM^ij^KtwMska......

dyrektor szkoty/zespolu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów:..,?..
b) liczbę godzin ogótem: ..?^?......................................................-w tym ponadwymiarowych: ..4.

c) etatów pedagogicznych: ...'U,;i3P^.
d) etatów pracowników niepedagogicznych: ,19......................... w tym administracji; ,.2................................ w tym obstugi: ...1.7,

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2p.'l^'.{?7:P.l.":.?9J.?.":P7~?1
Uwagi:

Zatwierdzam:

^.^S...:.....^CLŁ
data

stanowisko stużyóW^ dśóbyżStWierdż^j'ąc!'ej,

podpis

- dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny 1.9.27.0 Woiters Kluwer SA Al. Grunwaidzka 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik: PP„5

Strona l z l

