
Zarządzenie Nr 88.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 5 października 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  
i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla  których organem  

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 
 
 

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1082) oraz § 17 ust. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 
r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 
502) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się zmiany do arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022 określające szczegółową 
organizację nauczania, wychowania i opieki dla następujących szkół podstawowych stanowiące 
załączniki do zarządzenia: 

 
1) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta    -  załącznik nr 1, 
2) Szkoła Podstawowa w Parczewie  -  załącznik nr 2, 
3) Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach -  załącznik nr 3, 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a zmiany w arkuszach organizacji, o których 
mowa w § 1 wchodzą w życie w terminie określonym w aneksach. 

 
 
 
 

           Wójt Gminy 
 

             (-) Anatol Piaskowski                                                                 

 
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie  
do zarządzenia Nr 88.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 5 października 2021 r. 
 

zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  
i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla  których organem  

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3  oraz art. 110 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 17 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) w przypadku wprowadzenia zmian  
do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września wójt, zatwierdza 
zmiany do arkusza organizacji szkoły lub przedszkola w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania.  

W związku z koniecznością wprowadzenia zajęć rewalidacyjnych OP w Szkole Podstawowej  
w Ołoboku, indywidualnego nauczania dla ucznia kl. VIII w Szkole Podstawowej w Parczewie, 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia kl. VI w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach, 
zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w formie aneksów do arkuszy organizacji  roku szkolnego 
2021/2022 dla tych szkół.  
W oparciu o powyższe, wydanie zarządzenia jest uzasadnione.  

 
 
 

         Wójt Gminy 
 

             (-) Anatol Piaskowski                                                                 

 


