
ZARZĄDZENIE NR.
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia.....  2023 r.

w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 
zm.) oraz § 17 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1, Zatwierdzam zmiany w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie na rok szkolny 
2022/2023 zawarte w aneksie nr 5, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Szkól Samorządowych 
w Choszcznie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

1. Biuro Obsługi Szkól Samorządowych ,

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.
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mgr Wojci erakowski
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Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka Zamęcinie Data wydruku: 2023-03-09

Nazwa arkusza: ANEKS Nr 5 ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2022/2023 Kod obliczeń: toNuxaPA-5F74

Uwagi i wnioski dyrektora

. dnia 2023-03-09

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr Elżbieta Mwruszewski

dyrektor szkoły/zespołu, podpis

Uwagi i decyzje organu prowadzącego

Zatwierdzam:
a) liczbę oddziałów: ...19.................................................................. .............. ........................ ...............................................................................

b) liczbę godzin ogółem: ..324,5.................................. ................ , w tym ponadwymiarowych: ..43........................................ ...........................

c) etatów pedagogicznych: ...19-2.1.1..., w tym nieobecnych ....?....... .................. ..................... ...........................................................................

d) etatów pracowników niepedagogicznych: .149....... . w tym nieobecnych..!.......... , w tym administracji: ...1.......... w tym obsługi: ...?.>49

e) zatwierdzona liczba etatów w świetlicy: ...9:.?.?..................................... .................................................... ................ ....................................... .

f) zatwierdzona przerwa wakacyjna *:..."....................... ............................................................... .............. .........................................................

Uwagi: ............................................. ................................................ ............................................................................. ......................................
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* - dotyczy przedszkoli
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