Olsztyn, 18 luty 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie 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
§ 4.1. Zespół nauczycieli, o którym mowa
w art. 111 pkt 5 ustawy, dyrektor szkoły może
powołać na czas określony lub nieokreślony.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola na wniosek tego zespołu.
Dyrektor
szkoły,
na
wniosek
przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć
do realizacji określonego zadania lub zadań
zespołu innych nauczycieli, specjalistów i
pracowników odpowiednio szkoły lub
przedszkola. W pracach zespołu mogą brać
udział
również
osoby
niebędące
pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

Uwagi – propozycje zmian - postulaty
Proponujemy przeredagować § 4:

 skreślić zdanie 2 w ust. 2.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola na wniosek tego zespołu.
W pracach zespołu mogą brać udział, za
zgodą
dyrektora,
osoby
niebędące
pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

3. Zespół określa plan pracy i zadania do
realizacji w danym roku szkolnym.
Podsumowanie pracy zespołu odbywa się
podczas ostatniego w danym roku szkolnym
zebrania rady pedagogicznej.

 skreślić zdanie 2 w ust. 3

§ 17.

Proponujemy zmiany terminów określanych
§17:

4. Dyrektor
szkoły
lub
przedszkola
przekazuje arkusz organizacji szkoły lub

4. Dyrektor szkoły lub
przedszkola
przekazuje arkusz organizacji szkoły lub

Uzasadnienie:
Zapisy punktów projektu generują kolejne
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.

przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1
ustawy, zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe, o których mowa
w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia
21 kwietnia danego roku organowi
prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust.
1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe, o których mowa
w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia
15 kwietnia danego roku organowi
prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

5. Opinia
zakładowych
organizacji
związkowych, o której mowa w ust. 4, jest
wydawana w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania arkusza organizacji, nie
później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

5. Opinia
zakładowych
organizacji
związkowych, o której mowa w ust. 4, jest
wydawana w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania arkusza organizacji, nie
później niż do dnia 13 kwietnia danego roku.

6. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole,
po uzyskaniu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz
organizacji szkoły lub przedszkola w
terminie do dnia 25 maja danego roku.

6. Organ
prowadzący
szkołę
lub
przedszkole, po uzyskaniu opinii organu
sprawującego
nadzór
pedagogiczny,
zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub
przedszkola w terminie do dnia 20 maja
danego roku.

7. Opinia organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest
wydawana w terminie w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania od organu
prowadzącego przedszkole lub szkołę
arkusza organizacji szkoły lub przedszkola,
nie później niż do dnia 15 maja danego roku.

7. Opinia organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest
wydawana w terminie w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania od organu
prowadzącego przedszkole lub szkołę
arkusza organizacji szkoły lub przedszkola,
nie później niż do dnia 10 maja danego
roku.
Uzasadnienie:
Kadra kierownicza od kilku lat postuluje, aby
termin zatwierdzenia arkusza organizacji
szkoły lub przedszkola był spójny
z ewentualnym terminem związanym
z zastosowaniem procedury określonej art.
20 ust. 5a KN, która jest konsekwencją
zatwierdzenia arkusza organizacji.

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
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