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ZARZĄDZENIE NR...... ^.„;;.;....„„...„...;.

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia .....:^..:..^1J.!^........ 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkol Podstawowych i Gminazjum 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 Szkół Podstawowych
i Gimnazjum, arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załączniki do niniejszego
zarządzenia;
l) Publiczne Gimnazjum w Choszcznie - żal. nr l,
2) Szkoła Podstawowa Nr l w Choszcznie - zał. nr 2,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - zał. nr 3,
4) Szkoła Podstawowa w Korytowie - zał. nr 4,
5) Szkoła Podstawowa w Sławęcmie - zał. nr 5,
6) Szkoła Podstawowa Nr l w Sullszewie- zał. nr 6,
7) Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - zaŁ nr 7.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych
w Choszcznie l dyrektorom szkół.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:
I. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych,
2. Wydział Organizacyjno-prawny.
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Strona l

Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły

Data wydruku: 2017-04-11

Nazwa arkusza: Arkusz Organizacyjny 2017/2018

Kod obliczeń: 105Algh5-Ec4P

Uwagi i wnioski dyrektora

Cho.^•2cgr)€>

42>y^
dnia 2017-04-11
dyrektor szkoły/zespof u, podpis

Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziatów: ...1.?..
b) liczbę godzin ogółem: ..855i5...................................................w tym ponadwymiarowych; ..21i5.

c) etatów pedagogicznych; ..47f.3P7
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .19......................... w tym administracji: ,.2,............................... w tym obsługi: ...17.,

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

Uwagi:

Zatwierdzam:

Ł.....^.:

data

stappvyjsk(?,^użbow^Q^pby zatwierdzającej,
podpis '

- dotyczy przedszkoli

Arkusz organizac/Jny 1.9.26,0 Wolters Kluwer SA Al. Griinwaidzkg 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik; Pgim_Ch

Strona l z l

^..^ M./

Szkota Podstawowa nr l

Data wydruku: 2017-04-10

Nazwa arkusza: Arkusz l

Kod obliczeń: vOKBv8dl-28NA

Uwagi i wnioski dyrektora

iyrck/t^r Szkoły

;<?i^.&&<^2.

mgf- ^'^j^O^-ecka

dnia 2017-04-10

dyrektor szkoły/żespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów:...?.?.,
b) iiczbę godzin ogółem: „H?5'9..................................................w tym ponadwymiarowych: ..6^,i9.

c) etatów pedagogicznych: .A'LP??.
d) etatów pracowników niepedagogicznych; .^J....................... w tym administracji: ..?.i^.............................. w tym obsługi: ...l?.

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy:...?.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...:.

Uwagi:

AfEerdzam:

.1

.;^...U..??..^i.J.

data

stanowisko służbo^ p^ofe^ zatwierdzającej,
.;;,,., /v;^yf)ddpis"^ -.;;i^

- dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny 1.9.26.0 Woifcers Kiuwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik; SP_l_Ch

Strona l z l

Szkota Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie

Data wydruku: 2017-05-25

Nazwa arkusza: Arkusz nr l 2017/18 SP 3 w Choszcznie

Kod obliczeń: JYBSpTsU-hBr

Uwagi j wnioski dyrektora

CHO%C-ZNO

U-^N'\
dnia 2017-05-25
dyrektor szkoły/zespoiu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów: ...2?„
b) liczbę godzin ogółem: ..lP2?i4.................................................w tym ponadwymiarowych: ..l^i4.

c) etatów pedagogicznych: ...56.'(?P.'l
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .Sil........................ w tym administracji: .J.[l............................. w tym obsługi: ...8,

e) zatwierdzona liczba etatów w świetiicy: ...?.'14
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

lyyierdzam:

<u:.
^.Ł..€

data

stanowisko służbowe osoby zatwierdzającej,

podpis

k - dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny 1,9.27.0 Wolters Kluwer SA Al. Grunwaldzka 163, 60-266 Gdańsk

Drukował użytkownik: SP„3_Ch
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Szkota pocls^Q^a;|<;pryt;QWQ

Data wydruku: 2017-05-25

Nazwa arKu^za; S^Kótcf podsfawo^a KOfytówo

Kod obliczeń: 6m306KOw-kk3E

Uwagi l wnioski dyrektora

)Y!<K10'OK^€'^Y

_UDWTOVAO

^•^^?(:w^h

dnia 2017-05-25

dyrektor szkoty/zespotu, podpis
Uwagi i decyzję organu prowadzącego

Zatwierdzam;
a) iiczbę oddziałów; .t.9,
b) liczbę godzin ogótem: ..288i3,............................................„w tym ponadwymiarowych: ..21,

o) etatów pedagogicznych: ...l5;359
d) etatów pracowników niepedagogicznych: J)!®^.................... w tym administracji: ,J.iO?L...... ...,„..„„....... w tym obsługi: K.^.?„

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy:..°
f) zatwierdzona prcerwa wakacyjna *: .,.:..„.,„....„,.,..,....

Uwagi:

Zatwierdzam:

/ ':^- ^

i'if^

dats

stanowisko służbowa osoby zatwierdzającej,
podpis

' - dotyczy przedszkoli

Arkusz organizacyjny ł.9.27.0 Woiters Kfuwer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

Drukował użytkownik: SPj<or

Strona l z l

•?^<///. - ^!f

Szkoła Podstawowa Sław^dn

Data wydruku: 2017-05-24

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2017/2018

Kod obliczeń: tlMUv4nI-Xkoq

Uwagi j wnioski dyrektora

^!\'i \y^

mx?r Bi'źl5icta Klerlm
dnia 2017-05-24

dyrektor szkoiy/zespołu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziafów:...?.
b) liczbę godzin ogółem: ..?2^i?..............,.............,........,.....,........wtym ponadwymiarowych: ..2?;^.

c) etatów pedagogicznych: ...17;211,
d) etatów pracowników niepedagogicznych: .^9^...................... w tym administracji: ...l................................ w tym obsługi: ...^P.^,,

e) zatwierdzona liczba etatów w świetiicy: ..P.
f) zatwierdzona przewa wakacyjna *: .„"..

Uwagi:

Zatwierdzam;

-~S<.T • ^ ^ ' t^\l/

data

........^.........,..^^^...„.,.^;^;;;^:L,.

stanowisko służboy^ osoby zatwierdzajęcej,
podpis

- (iolyszy przedsztois

Arkusz organizacYJny 1.9.27.0 Wolters Kiywer SA Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdgńsk

Drukować użytkownik: Sp_S!a

Strona i z l

^./ ^
Ni/<^
Data wydruku: 2017-05-25

Szkoła Podstawowa nr l im. Jana Brzechwy w SulEszewie

Kod obliczeń: g8bG!5pl-54b5

Nazwa arkusza: Arkusz organizacyjny

Uwagi i wnioski dyrektora

;')YREKT(ia ^KOLY
'~n.'^r /\it}'iti :,'i'2,~'v n''i,o..?'ts 'f-io..

dnia 2017-05-25
dyrektor szkoty/zespołu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów:...?.
b) liczbę godzin ogółem: .,??®)3„..................................................wtym ponadwymiarowych: ..4?.

c) etatów pedagogicznych: ..^i^^„...................................„.„...........................

d) etatów pracowników niepedagogicznych: A^..................... w tym administracji: ...'l................................ w tym obsługi: ...?.>.^„

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".,
Uwagi: ..................

lerdzam:

.^^..

data

stanowisko stużbo\?''osoby zatwierdzającej,

podpis

- dotyczy przedszkoli

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

Drukował użytkownik: sp„sul

Strona l z l

(^<^: X. • A}r' '•-

Szkota Podstawowa Zamęcin

Data wydruku: 2017-05-24

Nazwa arkusza; ARKUSZ ORGANIZACYJNY Nr.l 2017/2018

Kod obliczeń: K5pYf55V-xp8r

Uwagi j wnioski dyrektora

!^^!!^^k.^,o
l........ dnia 2017-05-24

.1.1...........

dyrektor szkoty/zespofu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów:...?.,
b) liczbę godzin ogółem: ..27^!3>..............................................„...w tym ponadwymiarowych:..??.

c) etatów pedagogicznych: ...l.Łt;.'

d) etatów pracowników niepedagogicznych: .6;6........................ w tym administracji: ...'lip5........................... w tym obsługi: ...5>.?.?„

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: „P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...r.

Uwagi:

Zatwierdzam:

^"}^ • .-V/ L/.

data

stanowisko służbowe osoby zatwierdzającej,

podpis

* - dotyczy przedszkoli

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

Drukował użytkownik: Sp_zam

Strona l z l

