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ZARZ^DZENIE NR ........^.......^,

BURMISTRZA CHOSZCZNA
,/\ \.,i, ,/-\

zdnia..-.;^...^

2019 r.

w sprawie zaUvierdzenia arkuszy organizacyjnycli Pnbliczuycli Szk61 Podstawowych na rok szkolny

2019/2020

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 gnidnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz. U, z 2018r. poz. 996 ze
zm.) zarzqdzam, co nast^puje:
§ 1. Zatwierdzam przedtozone przez dyrektorow Publicziiych Szkol Podstawowych arkusze organizacyjne
szkol ua rok szkolny 2019/2020, stauowiqce zalqczniki do niniejszego zai'z^dzenia :
1) Szkola Podstawowa Nr 1 w Choszcznie - zal. nrl,
2) Szkola Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - zai. nr 2,
3) Szkola Podstawowa w Korytowie - zal. nr 3,
4) Szkola Podstawowa w Slaw^cinie - zal. nr 4,
5) Szkola Podstawowa Nr 1 w Suliszewie- zal. nr 5,
6) Szkola Podstawowa w Zam^cinie - zat, nr 6.
§ 2. Wykonaaie zarzqdzenia powierza si? dyrektorowi Biura Obslugi Szkol Samorzqdowych w Choszcznie
i dyrektorom szkol.
§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

^wrt. Mw

Otrzymujq:
1. Biuro Obshigi Szkol Samorzqdowych,
2. Wydzial Orgauizacyjno-Prawny,

•iW

""•"<ownal.(W,py^

„
Id; 2BlF9Dll-7CAA-4B04-BClC-C27BDOX98qFC. Przyj^ty

Stronn 1

-%flT~-N^ ^:

Sxkota Podstawowa Nr 1
iin, Woh;l«i Po/c k iecio

u!sStofeoP?teWW-ririiW^6^znie
KEGON:210309953;MIP:5S41450W

Data wydruku: 2019-04-05

tel./fax 95 765 22 18

Nazwa arkusza; Arkusz 2019-2020

Kod obliczen; 20h2xNRl-60j/l

Uwagi i wnioski dyrektora

}-^ry j ,{-.. {.,.., ^, Q ,,]^ \

1L(X{i<(-

/"'

^L^.[:Q.^QfiJ^U5...... dnia 2019-04-05
00:00:00

ttifff KfW-K

dyrektor szkol^/zespolu, podpis

Uwagi I decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddzia)6w: ...37,
b) liczb? godzin og6tem: ..141?i?..................................................w tym ponadwymiarowych: ,.155i5.

c) etatow pedagogicznych: ..74'8P.7
d) etatow pracownikow niepedagogicznych: ..16i1...................... w tym administracji: ..2!.1.............................. w tym obstugi: ...14,

e) zatwierdzona liczba etat6w w swietlicy: ...3.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...'.

Uwagi:

Zatwierdzam:
nisf-' RoheytZMi.amczyk

^^n^.r.....^..±Q.L.
data

stanowisko sluzB8we osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoll

Arkusz organizacyjny 1.18,2.1 Walters Kluwer Sp, z o.o, Al, Grunwaldzka 163, 80-266 Gdansk

Drukowat uzytkownlk: SP_l_Ch
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Szkola Podstawowa nr 3 w Choszcznie

Data wydruku: 2019-04-04

Nazwa arkusza: Arkusz 2019/2020 SP 3 w Choszcznle

Kod obliczen: jQU66q3q-2U6t

Uwagi i wnioski dyrektora

•|05ZC-^MO

>K^^
dnia 2019-04-04

00:00:00

dyrektor szkoly/zespotu, podpis
Uwagt i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddziat6w: ...?5.
b) liczb? godzin og61em: ..1.169i7..........................................,...,...w tym ponadwymiarowych: ..14?i7.

c) etat6w pedagogicznych: ..6.3)P0.3.
d) etat6w pracownik6w niepedagogicznych: .?il,....................... w tym administracji: ..U............................. w tym obstugi: ...8,

e) zatwierdzona liczba etat6w w swietlicy: ...3.'1.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...~.

Uwagi:

iWierdzam:

..€).1.-.......^..QJ.3.L

data

stanowisko sluzb
stuzbowe osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoli

Arkusz organlzacyjny 1.18.1.2 Walters Kluwer Sp, z o.o, Al, Grunwaldzka 163, 80-266 Gdansk

Drukowat uzytkownlk: SP_3_Ch
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Nr S
Data wydruku: 2019-04-08

Szkota Podstawowa..Kpry,toyi/o,
" , /'{ -"]'); I !1 ;
.; ;i,,' .'.,); 1(1,111 I,, 11.^ t,lj L I p L,|I .^..1

Nazwa arkusz^.Szkota'PtfdSt'awowa w Korytowie

Kod obliczen: 45fevYja-ghcW

Uwagi i wnioski dyrektora

^Wo^O

ww^^^

%%%£!

null' \pl:.-:WjJni"^,Kti l./'iikirwnku

dnia 2019-04-08

00:00:00

dyrektor szkoly/zespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddziatow: ...IP.,
b) liczb? godzin ogotem: ..344i5....................................................w tym ponadwymiarowych: ..3?i5.

c) etatow pedagogicznych: ...1?.'?.?^.
d) etatow pracownikow niepedagogicznych: ,5i61...................... w tym administracji: ...1.iP5........................... w tym obslugi: ...4'.56.

e) zatwierdzona liczba etatow w swietlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

Zatwierdzam:

•...O.I..:.......MAQ..£.:.

data

stanowisko sluttfowe osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoti

Arkusz organizacyjny 1.18,2,1 Walters Kluwer Sp. z o.o, Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdarisk

Drukowal uzytkownik: SP_Kor
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Data wydruku: 2019-04-04

Szkola Podstawowa Slawqcin

Nazwa arkusza; ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2019/2020

Kod obliczen: QIcR251y-k4wX

Uwagi i wnioski dyrektora

00:00:00

•MyfeAv.

mgr ElwfWta Kierlin

dnia 2019-04-04

dyrektor szkoty/zespolu, podpis
Uwagi I decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddzialow: ...IP.
b) liczb? godzin ogolem: .,?73i.t....................................................w tym ponadwymiarowych: ..44i?.

c) etatow pedagogicznych: ...2.P.'?.1®.
d) etatow pracownikow niepedagogicznych: .^il........................ w tym administracji: ...liP^........................... w tym obskigl: ...5'.9.^.

e) zatwierdzona liczba etatdw w swietlicy: ...P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..,:.

Uwagj:

w'tl'7:

atwierdzam:

^,
-^5^.,,AO^t<,
data

stanowisko ^libowe osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* dotyczy przedszkufi

Arkusz organlzacyjny 1.18,1,2 Walters KluwerSp, i o.o, Al, Grunwatdzka 163, 80-266 Gdartsk

Drukowal uzytkownik: Sp_Sla
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^M"^ ^ 5
Data wydruku: 2019-03-25

Szkota Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2019/2020

Kod obliczen: LQHuxua4-krJ2

Uwagi i wnioskl dyrektora

IWJmWTCW. SZKOLY

AA^53^0

ttlgr Aliwi Hzym.ans.ka

dnia 2019-03-25

00:00:00

dyrektor szkoty/zespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddziat6w: ...10.
b) liczb? godzin og6tem: ..379.......................................................w tym ponadwymiarowych: ..73i5.

c) etat6w pedagogicznych: ...1.?!663
d) etat6w pracownik6w niepedagogicznych: .6i55...................... w tym administracji:..?................................. w tym obslugi: ...4'.55.

e) zatwierdzona liczba etat6w w Swietlicy: ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...".

Uwagi:

itwierdzam:

lo.^.:......4<}...i^...(r...
data

stanowisko sfu^bcn^e osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoll

Arkusz organlzacyjny 1.18,2,1 Walters Kluwer Sp, z o.o, Al, Grunwaldzka 163, 80-266 Gdartsk

Drukowat uzytkownik; sp_sul
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Data wydruku: 2019-04-04

Szkote Podstawowa Zam?dn

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2019/2020

Kod obliczen: uD70Na3n-3tYx

Uwagi i wnioski dyrektora

dnia 2019-04-04

00:00:00

„ M^..

......m!y:wU/nnWtSRv:W?{i.

dyrektorszlt^ty/zespotu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddziatow: ...IP..
b) liczb? godzin ogotem: ..339;5....................................................w tym ponadwymiarowych: .24.

c) etatow pedagogicznych: ...18)224.
d) etatow pracownikow niepedagogicznych: .Zi2........................ wtym administracji:. .1iP5........................... wtym obstugi: ...6.'.1.5..

e) zatwierdzona liczba etatow w swietlicy: ...o.'.8.1.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ...'.

Uwagi:

'twierdzam:

ffigr S°,
,..^..^..:........4-a^...±.

data

stanowisko stuiljfiwe osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoli

Arkusz organlzacyjny 1.18,1,2 Walters Kluwer Sp. z o.o. Al, Grunwaldzka 163, 80-266 Gdansk

Drukowat uzytkownik: Sp_zam
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