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ZARZ^DZENIE NR ..........„.„.„.„.;..:„.

BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia. £^....^::)... .l!::1......... 2019 r.

w sprawie zaftvierdzenia arkuszy organizacyjnycli PubUcznych Przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. llOust. 3 ustawy zdnia 14 gmdnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz. U.z2018r. poz, 996 ze
zm.) zarzqdzam, co nast^puje:
§ 1. Zatwierdzam przedlozone przez dyrektorow Publicznych Przedszkoli arkusze organizacyjne
przedszkoli na rok szkoliiy 2019/2020, stanowiqce zaiqczniki do niniejszego zarziidzenia :
1) Przedszkole Nr 1 z Oddziatami Integracyjnymi w Choszcznie - zal. nr 1,
2) Publiczne Przedszkole Nr 2 z gnipq ztobkowq w Choszcznie - zal. nr 2,
3) Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie - zal. nr 3,
4) Publiczne Przedszkole Nr 5 z gnipq zlobkoWtj w Choszcznie - za!. nr 4.

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza si? dyrektorowi Biiira Obshigi Szkol Samorzqdowych
w Choszcznie i dyrektorom przedszkoli,
§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

i
Otrzymujq:
1. Biuro Obshigi Szltol Samorzqdowych,
2, Wydzial Organizacyjno-Prawny.
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Id: D97ED131-F 195-4C28-AB31-640E3A^532E. Przyji?ty Strona I

z^- ^//
Data wydruku: 2019-04-08

Przedszkole nr 1 z Oddzialami Integracyjnyml

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2019/2020

Kod obliczen; B3A7JYV4-ohj5

Uwagi i wnioski dyrektora

6^U9hCC/,Uw9

dnia2019.04.08

00:00:00

dyrektor szkoty/zespolu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb^ oddziatow:...?..
b) liczb^ godzin ogotem: ..S/*4i§....................................................w tym ponadwymiarowych: ..??]*'.

c) etatow pedagogicznych: ..23.'328.

d) etatow pracownik6w niepedagogicznych: .21......................... w tym administracji: ..2.............................. w tym obstugi: ...I?..

e) zatwierdzona liczba etatow w Swietlicy: ...P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2P2.0:.0.8:.01.;.2.P2.0:P8-.3.1..

Uwagi:

Zatwierdzam:

^0^^- sx)^r.
data

Al.lfWlCK'fi

stanowisko sluSbowe osoby zatwierdzajqce],

podpis

* - dotyczy przedszkofj

Arkusz organlzacyjny 1,18.2.1 Walters KluwerSp, z 0,0. Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdansk

Drukowal uzytkownik; PP_1
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^QA~. H</^/
Publfczne Pr^dszkole nr 2 z grupq ztobkowq"TQCzowa Kralna"

Data wydruku: 2019-04-05

Nazwa arkusza: PP 2 2019-2020

Kod obliczen: jhORe072-P7fd

Uwagi i wnioski dyrektora

1
H' i^M» r-'w A , n

.^•:^./....>h.\J.b..AA^-/..

/^yi4
rngr Fildw'ma
dnia 2019-04-05

00:00:00

dyrektor szkoty/zespotu, podpis
Uwagl i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddzia)6w: ...6,
b) liczbi? godzin og61em: .,25?......................................................w tym ponadwymiarowych: J.0.

c) etat6w pedagogicznych: ...1..1.i03.3.
d) etat6w pracownikow niepedagogicznych: .18i25.................... w tym administracji: ...1.............................. w tym obstugi: ...I.L.25..

e) zatwierdzona llczba etatow w swietlicy: ...9.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2.P20:.08-0.1..-2.020:08:3.1..

Uwagi:

Zatwierdzam:
m.s^Rohert Adamwyh

,€}^~- c^O/^/.
data

../„.„..

stanowisko sfuzbowe osoby zatwierdzajqcej,
podpis

' - dotyczy przsdszkoll

Arkusz organlzacyjny 1.18.2.1 Walters Kluwer Sp, z o.o, Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdarisk

Drukowat uzytkownik; PP_2
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Nr 3
Publiczne Przedszkole Nr 4

Data wydruku: 2019-04-04

Nazwa arkusza: Arkusz organlzacyjny PP4 2019/2020

Kod obliczeri: Ip3GTT17-kS7d

Uwagi i wnioski dyrektora

IVBl:

dnia 2019-04-04

00:00:00

dyrektor^zkpy/zespolil, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddziatow: ...5.
b) liczb? godzin ogotem: ..25?.....................................................wtym ponadwymiarowych: ..8.

c) etatow pedagogicznych: ...'!0)?1.1.
d) etatow pracownikow nlepedagogicznych:.12i5...................... wtym administracji:..?................................. wtym obslugi: ...1.0.'.5.,

e) zatwierdzona liczba etatow w swietlicy: ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2P2.0:P7-0.1.:.2()20:07-;31.
Uwagi:

Zalwierdzam:

G

.D^.:.......o^A.^

data

. .S-i.) h'Si't 'A < AsmcayA.

stanowiako siu^frowe osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy przedszkoll

Arkusz organl2aCY)ny 1.18.1,2 Walters Kluwer Sp. z 0,0. Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdansk

Drukowa) uzytkownlk: PP_4
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Zol - W ^
Data wydruku: 2019-04-04

Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupq Ztobkowq

Nazwa arkusza: ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2019/2020

Kod obliczen: xN6Vpllq-RImB

Uwagi i wnloski dyrektora

'j^WX/AM

.msaisKs

dnia 2019-04-04

M.

00:00:00

dyrektor szkoty/zespolu, podpis
Uwagi i decyzje organu prowadzqcego

Zatwierdzam:
a) liczb? oddzialow: ...6,
b) llczb? godzln ogolem: ..263.......................................................w tym ponadwymiarowych: ..12.

c) etatow pedagoglcznych: ...'l..1.iP6

d) etatow pracownikow niepedagogicznych: .18......................... w tym admlnlstracji: ..2................................ w tym obslugi: ...I6.

e) zatwierdzona liczba etatow w swietlicy: ..P.
f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *: ..2P2P:07-0.1..-2P.20:07:.3.1..

Uwagi:

Zatwierdzam:

^.S..:........c2D.l9..L..

data

,n.gr

stanowisko stuzbq»% osoby zatwierdzajqcej,

podpis

* - dotyczy pr2edszkoll

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

Drukowat uzytkownik; PP_5

Strona 1 z 1

