
Uchwała Nr 298 /2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 maja  2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 

Załącznika nr 4, § 13 ust. 1 Załącznika nr 5a, § 14 ust. 1 Załącznika nr 5b, § 13 ust. 1 

Załącznika nr 5d, § 13 ust. 1 Załącznika nr 5e do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 Załącznika nr 

2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.                      

w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego 

ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia 

praktycznego (Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz.1226) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 

na rok szkolny 2016/2017. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Starosta Wągrowiecki 

 

 ____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

 ____________________ 

/Michał Piechocki/ 

 

 

Jacek Brzostowski  ______________________ 

 

Jerzy Springer   _______________________ 

 

Robert Woźniak  _______________________ 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 298 /2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 maja 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Uwagi do arkusza organizacji roku szkolnego: 

 

 

1. Przydział godzin kadry kierowniczej nie może przekraczać 1,5 etatu obniżonego 

pensum. Znaczne przekroczenie  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obniżonego ze względu                 

na konieczność sprawowania  obowiązków kierowniczych.  

2. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego rozpatrzy możliwość zwiększenia liczby godzin 

zajęć z wychowania fizycznego dla oddziałów, grup międzyoddziałowych  

i międzyklasowych  o łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo, po uzyskaniu 

informacji o wynikach naboru do klas pierwszych.  

3. Przydziały nadgodzin powinny być realizowane po ostatecznym naborze uczniów oraz 

po zbilansowaniu potrzeb kadrowych w powiecie. 

4. Należy uzyskać zgodę na odstępstwa od wytycznych wskazanych w Zasadach 

przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

prowadzonych przez powiat wągrowiecki na rok szkolny 2016/2017. 

5. Należy uzupełnić informacje o przyczynach nieprowadzenia zajęć.  

6. Należy także rozpatrzyć potrzebę i uzasadnić wzrost zatrudnienia pracowników 

obsługi (2 etaty).  

 

 

  

 

 

 

Starosta Wągrowiecki  

 

 ____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 


