
 

UCHWAŁA NR 212/2016 

 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 187/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie  ustalenia zasad opracowania arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Nowodworski.     

 

 

           Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 z późn. 

zm.), uchwala się: 

 

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr 187/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                           

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w dziele II Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wprowadza 

się następujące zmiany: 

skreśla się ust. 1 w brzmieniu: 

ust.1. Stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) jedno stanowisko wicedyrektora na co najmniej 12 oddziałów; 

2) w szkole prowadzącej internat tworzy się stanowisko kierownika grup 

wychowawczych; 

3) w szkole prowadzącej warsztaty szkolne tworzy się stanowisko kierownika 

praktycznej nauki zawodu. 

 

dodaje się ust. 1w brzmieniu: 

ust. 1 Stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) stanowisko wicedyrektora tworzy się zgodnie z uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 

ust 3 ustawy z dnia 26 styczna 1982 r. Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem:  

a) w Zespole Szkół nr 1 tworzy się 1 stanowisko wicedyrektora; 

b) w Zespole Szkół nr 2 tworzy się 2 stanowiska wicedyrektora;  

c) w szkole prowadzącej internat tworzy się stanowisko kierownika grup 

wychowawczych; 

d) w szkole prowadzącej warsztaty szkolne tworzy się stanowisko kierownika 

praktycznej nauki zawodu. 

 

skreśla się ust. 2 w brzmieniu: 

ust. 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla osób pełniących funkcje kierownicze 

określa uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 

października 2011 r.  

 

 

 



dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

ust. 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla osób pełniących funkcje kierownicze 

określa uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                               

z dnia 25 maja 2016 r.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Nowodworski. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2156 z późn. zm.), organ prowadzący szkołę/placówkę odpowiada za jej działalność,          

a w szczególności zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 

oraz zapewnia obsługę administracyjną i finansową w tym zakresie.  

Zarząd Powiatu jest organem uprawnionym do zatwierdzania planów organizacji pracy 

szkoły/placówki w postaci arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny.  

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam uchwałę określającą zasady opracowania 

arkuszy przez dyrektorów na rok szkolny 2016/2017. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty                  

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu                        

i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  

 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 


