
5/2014

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 31 marca 2014 r.

i przedszkoli Gniezno na rok szkolny 2014/2015.

Postanowienia ogólne 

1) szkole – dla których 

Gniezno;

2) dyrektorze –

3) roku szkolnym – 4 r. do 

dnia 31 sierpnia 2015 r.;

4) uczniu -

4/2015

1) e ze szkolnych planów nauczania (w tym godziny pozalekcyjne  w ramach 

2) godziny wyni

3)

Gniezno

4) stosownie do potrzeb dzieci i 

z zaleceniami 



5) godziny nauczania indywidualnego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej -

rok szkolny 2014/2015;

6) –

ozwoju dziecka, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –

4/2015;

7)

5. Ane 4 r., 

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

do z

nizacyjnego.

zespole.

8. zacyjnego dyrektor placówki zostanie poproszony o 

– wychowawczych 

e godzin nauczania 

– wychowawczych oraz wczesnego 

Gniezno wraz z projektem aneksu do 



–

uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Gniezno.

na 

podstawie orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na kolejny rok szkolny,

5. Dodatkowe godziny na prowa

Gniezno.

4

-

7 odzin do 

Gniezno

finansowych.

8. 

9. 

po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Gniezno. Zgoda Wójta w 

poprzez zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego lub aneksu do arkusza organizacyjnego.

4/2015 takiej 

Gniezno.



-

2) w przedszkolu –

– uczniów;

4) w gimnazjum –

przez Wójta Gminy Gniezno.

Polityka kadrowa

1.W pier

Gniezno

i jest dopuszczalne na 

podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Gniezno

–

6. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Gniezno arkusz organizacyjny s

–

ochrony zdrowia i higieny pracy.



7. Na godziny

Gniezno udzielona na 

umotywowany wniosek dyrektora.

8. Zatrudnienie psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga i s

Gniezno.

4/2015.

10. Informacja 

a) w innej 

szkole;

b)

2014/2015;

c)

podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela;

d)

pracy.

11. 1. Dyrekto 4 Gniezno z

Gminy Gniezno aktycznych, 

2. Wójt Gminy Gniezno w terminie do dnia 31 maja 2014

pracy w innej szkole na terenie Gminy Gniezno w celu 

2014 izacji placówki w nowym roku szkolnym 

godziny ponadwymiarowe z zastosowaniem przepisów art. 35 ustawy Karta Nauczyciela.



danego 

1) tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów;

     a) przydzielonych poszczególnym nauczycielom,

     b) do dyspozycji dyrek

     c) religii,

     d) pracy bibliotekarza,

     

     f) pracy pedagoga szkolnego,

     g) nauczania indywidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

     

      i) – wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

1)

2014/2015

2)

3)

4)



5)

rodzaju um

6)

4/2015, ze wskazaniem 

o 

7) (z podaniem podstawy prawnej 

zwolnienia) (z uzasadnieniem) w roku 

szkolnym 2014/2015

8) zestawienie wakatów w arkuszu organizacyjnym, w roku szkolnym 2014/2015

6);

9)

10)

11) – wychowaw

12)

13) cznik nr 11),

14)

15)

16) nowanych 

prawnej).

podaniem okresu tego urlopu). W przypadku jakichkolwiek zmian –

wykazu w drodze aneksu.

4

organizacyjny sz Gniezno.



mowa w pkt 2.

erdzony 

8.Wójt Gminy Gniezno 4/2015 w terminie 

do dnia 25 maja 2014 r.

9. Gniezno

z zatwierdzonym arkuszem 

Rozdzi

do:

a) przebywania na terenie powierzonej im placówki w czasie trwania

organizacyjnym 

b) informowania Wójta Gminy Gniezno

2. Wyjazd na konferencje lub szkolenie wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy Gniezno.

3. Wszelkie wyjazdy uczniów poza teren Gminy Gniezno

poinformowania o tym fakcie Wójta Gminy Gniezno.

4. Dyrektorzy s przedszkoli i

wypoczynkowego.

4 r. dyrektor szko y

– wychowawczych.

 


