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KARTA INFORMACYJNA - Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkoły, przedszkola
(aneksu)
Podstawa prawna

1)

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. 2020 poz.1327 z póżn zm.);
2)
Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oswiatowe( Dz.U.
2020 poz. 910 z póżn. zm.);
3)
Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające
prawo oświatowe ( Dz.U. 2019 poz.1287 z póżn. zm);
4)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
( Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z póżn. zm.);
5)
Ustawa z 27 paździenika 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. Poz.20 i 278 z póżn. zm.);
6)
Rozporządzenie MEN z dnia 07 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z póżn. zm.);
7)
Rozporzadzenie MEN z dnia 04 kwietnia 2019 marca
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 z późn. zm);
8)
Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli ( Dz. U. 2019 poz. 502 );
9)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.);
10) Rozporządzenie MENiS z dnia 14 grudnia w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.
U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z pózn. zm.);
11) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w
sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o
zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67,
poz. 756 z późn. zm.);
12) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.);
13) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w

sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);
14) Uchwała Nr LV/685/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z
dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
placówek oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust.3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a
także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
Wymagane dokumenty

Arkusz organizacyjny/aneks do arkusza organizacyjnego

Wzory dokumentów do
pobrania

Wzór dokumentów na platformie PABS

Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Edukacji
za prowadzenie sprawy i Wychowania
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Termin załatwienia sprawy Do 29 maja danego roku, aneks 7 dni od dnia otrzymania
Sposób odbioru:
odbiór osobisty po telefonicznym/mailowym uzgodnieniu
terminu przez pracownika merytorycznego
Opłaty
Tryb odwoławczy
Informacje dodatkowe

Nie podlega opłacie
Nie dotyczy
Numer telefonu, pod którym udzielane są informacje:
74 66 55 311, 74 66 55 357

