Olsztyn, 6 lutego 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

, 00-918 Warszawa

Al. J. C. Szucha 25

Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli.
W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi.
Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może Proponujemy przeredagować § 4:
tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od
potrzeb szkoły wynikających z jej zadań
statutowych, potrzeb programowych lub innych
uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół - skreślić § 4. 2.
na czas określony lub nieokreślony.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola na wniosek tego zespołu.
Przewodniczący zespołu może powoływać do
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu
innych nauczycieli, specjalistów i pracowników
odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby
niebędące pracownikami tej szkoły lub
przedszkola.

- przeredagować ust. 3. i zmienić numerację:
2. W pracach zespołu mogą brać udział, za
zgodą
dyrektora,
osoby
niebędące
pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do - skreślić ust. 4.
realizacji
w
danym
roku
szkolnym.
Podsumowanie pracy zespołu odbywa się Uzasadnienie:
podczas ostatniego w danym roku szkolnym
Zapisy punktów projektu generują kolejne
zebrania rady pedagogicznej.
obowiązki
biurokratyczne,
ograniczają
autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją.
Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie
wnoszą
niczego
do
wiedzy
rady
pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu
protokolarzowego, sprawozdanie zespołu
uaktualniającego regulamin pracy świetlicy.
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§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola
wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola
obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z
uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

Proponujemy zapis:

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły
podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–VIII szkoły
podstawowej wynosi nie więcej niż 25 z
zastrzeżeniem ust. 3 - 7.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od
rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych
do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej,
ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły,
dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady
oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona
ponad liczbę określoną w ust. 2.

Uzasadnienie:
Liczba uczniów w oddziałach klas IV -VIII
szkoły podstawowej powinna być analogiczna
jak w klasach I-III.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o
którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę
uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w
ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której
mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.
5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły
podstawowej może być zwiększona nie więcej niż
o 2 uczniów.
6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły
podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust.
4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta
nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust.7
ustawy.
7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono
zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
§ 13. 2. Jeżeli w szkole podstawowej jest
organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:
1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII,
z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki
i wychowania fizycznego, prowadzi się bez
łączenia tych klas z innymi klasami;

W §13 ust.2 pkt.1 proponujemy usunąć
przedmiot technika, muzyka, plastyka
Uzasadnienie:
Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych
planów nauczania, załącznik nr 1 nie
przewiduje przedmiotu technika w klasie VIII,
ani w klasie VII, nie przewiduje też w klasie
VIII przedmiotów plastyka i muzyka.
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§ 17.

Proponujemy przeredagowanie §17:

4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o
którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy,
opracowany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola oraz zaopiniowany przez radę
pedagogiczną i zakładowe organizacje
związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2
ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola
przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia
danego roku do organu prowadzącego szkołę lub
przedszkole.

- 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola,
o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy,
opracowany i zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe, o których mowa w
art. 110 ust. 2 ustawy, oraz przedstawiony
radzie pedagogicznej, dyrektor szkoły lub
przedszkola przekazuje do organu
prowadzącego szkołę lub przedszkole w
terminie do dnia 15 kwietnia danego roku.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych,
o której mowa w ust. 4, jest wydawana w
terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza
organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia
danego roku.
6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola
zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja
danego roku, po uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
7. Opinia organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest
wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania
arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2
maja danego roku.

-5. Opinia zakładowych organizacji
związkowych, o której mowa w ust. 4, jest
wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji, nie później niż
do dnia 13 kwietnia danego roku.
- 6. Ze względu na okres przejściowy przy
wdrażaniu nowego prawa oświatowego,
rekomendujemy na ten okres przyjęcie daty
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego na 15
maja (patrz: uzasadnienie poniżej). Docelowo,
po wdrożeniu reformy, termin ten powinien
być wyznaczony na 20 maja, co jest
postulatem kadry kierowniczej oświaty od
kilku lat.
- 7. Opinia organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest
wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji, nie później niż
do dnia 7 maja danego roku.
Uzasadnienie:
Terminy w projekcie rozporządzenia nie są
spójne z ustawowymi obowiązkami, które
dyrektorzy szkół będą mieć w okresie
przejściowym – powiadamianie o stanie
nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. - do
15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą
oddać do 10 kwietnia, organ nadzoru
pedagogicznego ma 10 dni na zaopiniowanie,
to organ prowadzący ma w sumie ponad
miesiąc na wykonanie czynności związanych
z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż
dotychczas.

§ 23.
1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o
którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy,

Jeżeli podstawą do tworzenia rozporządzania
jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi
w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym
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opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez
dyrektora szkoły lub przedszkola oraz
zaopiniowany przez radę pedagogiczną i
zakładowe organizacje związkowe, o których
mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor
szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do
dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu
prowadzącego szkołę lub przedszkole.

paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo
samo rozporządzenie może wejść w życie
najwcześniej 1 września 2017r.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych,
o której mowa w ust. 1, jest wydawana w
terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza
organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia
2017 r.
3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola
zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja
2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
4. Opinia organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest
wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania
arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8
maja 2017 r.

Uwagi do procedury tworzenia arkusza organizacji szkoły lub przedszkola:
Uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w art. 110 ust.
2 ustawy, przez dyrektora szkoły lub przedszkola jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym.
Arkusz organizacji nie wskazuje wśród elementów składowych, wymienionych w § 17. 13 projektu rozporządzenia, imiennego wykazu nauczycieli z podaniem kwalifikacji i liczby
przydzielonych im godzin.
Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a w okresie
przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno
ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu - opiniowania
przez zakładowe organizacje związkowe - do procedury budowania arkusza organizacyjnego.
Wnioskujemy o zmianę procedury tworzenia arkusza organizacji szkoły lub przedszkola i
przeniesienie ustawowego obowiązku uzyskania opinii zakładowych organizacji związkowych, o
których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, na poziom organu prowadzącego.
Wnioskujemy o uwzględnienie naszego głosu w konsultacji.
Z poważaniem: Zarząd OSKKO
Kontakt:
Marek Pleśniar, Dyrektor Biura OSKKO, tel. 513 057 830
email: oskko@oskko.edu.pl marek.plesniar@oskko.edu.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
Ul. Żniwna 58, 10-811, Olsztyn, www.oskko.edu.pl email: oskko@oskko.edu.pl
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