
Zarządzenie Nr  13/2015 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 stycznia 2015 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  

i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla  których organem prowadzącym 

jest Gmina Sieroszewice 

 

 

 

 

Na podstawie § 12 ust.1 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego  

załącznik   nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.          

w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.  

Nr 61 poz. 624 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się zmiany do arkusza organizacji na rok szkolny 2014/2015 określające 

szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki dla  Zespołu Szkół: Gimnazjum  

w Sieroszewicach,  stanowiące załącznik do zarządzenia: 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany w arkuszu organizacji,  

o których mowa w § 1 wchodzą w życie w terminie określonym w aneksie. 

 

 

                                            

 

                                              

                  
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr  13/2015 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  20 stycznia 2015 r. 

 

zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  

i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla  których organem prowadzącym 

jest Gmina Sieroszewice 

 

 

Na podstawie § 12 ust.1 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego  

załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.  

w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.  

Nr 61 poz. 624 ze zm.) oraz na podstawie art. 5c pkt 3 w związku z art. 34a ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572   

ze zm.) zatwierdzenia arkuszy dokonuje wójt gminy.  

W związku z powrotem do pracy po długotrwałej nieobecności, nauczyciela 

informatyki, w Gimnazjum w Sieroszewicach nastąpią zmiany przydziału czynności  

w stosunku do zatwierdzonych, dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w formie 

aneksu do arkusza organizacji  roku szkolnego 2014/2015 dla tej szkoły.  

Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 
Wójt Gminy 

 

 

                                                                                                                               Czesław Berkowski 

 


