
Zarządzenie  Nr 235 /13
Burmistrza  Trzcianki

z  dnia 19 grudnia 2013 r.

w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  78/13  Burmistrza  Trzcianki  
z dnia 23 maja 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 
2013/2014  arkuszy  organizacyjnych  przedszkoli  prowadzonych 
przez gminę Trzcianka

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i § 8 ust. 1 załącznika 
Nr  1  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.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 78/13  Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. 
w  sprawie  zatwierdzenia  na  rok  szkolny  2013/2014  arkuszy  organizacyjnych 
przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka wprowadza się zmiany:

1) z dniem 7 stycznia 2014 r. w załączniku Nr 3 – Gminne Przedszkole
Nr 3  w Trzciance – jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

2) z dniem 7 stycznia 2014 r. w załączniku Nr 1 – Gminne Przedszkole
Nr 1 w Trzciance – jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

3) z dniem 2 stycznia 2014 r. w załączniku Nr 4 – Gminne Przedszkole
Nr 4 w Trzciance – jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorowi  przedszkola 
określonemu w § 1. 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik  Nr 1
do Zarządzenia Nr 235/13 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego
Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance

L
p.

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć
Liczba godzin

poprzednio obecnie

1. Struś Małgorzata Wychowanie przedszkolne 0 19

2. Czemko Beata Wychowanie przedszkolne 21 22

3. Kita Karolina Wychowanie przedszkolne 24 25

4. Sznajder Agnieszka Wychowanie przedszkolne 23 25

5. Fularz-Tomzik Iwona Wychowanie przedszkolne 20 22

6. Halfenberg Małgorzata Wychowanie przedszkolne 25 0

7. Bagrowski Łukasz Rytmika 0 2,5

8. Łaszkiewicz Elwira Język angielski 0 4

9. Święs Anna
Terapia ruchowa w ramach 
kształcenia specjalnego
Gimnastyka korekcyjna

1

0

0

2

Zmiany w arkuszu spowodowane są:
- rezygnacją z pracy nauczycielki wychowania przedszkolnego,
- dopełnieniem brakujących godzin do etatów 4 nauczycieli,
- zatrudnieniem nauczycielki – koszt miesięczny: 1 978,40zł,
- zatrudnieniem nauczyciela języka angielskiego – koszt miesięczny: 434,00 zł,
- zatrudnieniem nauczyciela rytmiki – koszt miesięczny: 271,00zł,
- uruchomieniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach nadgodzin – koszt 
miesięczny: 339,00zł.



Załącznik  Nr 2
do Zarządzenia Nr 235/13 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego
Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance

L
p.

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć
Liczba godzin

poprzednio obecnie

1. Łukasz Bagrowski rytmika 0 2,5

2. Elwira Łaszkiewicz Język angielski 0 4

3. Elżbieta Frątczak Gimnastyka korekcyjna 0 2

Zmiany  w  arkuszu  spowodowane  są  zatrudnieniem  specjalistów  od 
stycznia  2014 r.  w związku z  organizacją  zajęć  dodatkowych-  rytmika,  język 
angielski  dla  wszystkich  dzieci  oraz  zajęć  terapeutycznych  –  gimnastyka 
korekcyjna  dla  dzieci  potrzebujących  wsparcia  (kwalifikacja  na  zajęcia  – 
wskazanie lekarskie).

Skutki finansowe zmian wyniosą miesięcznie 1 030,00 zł.



Załącznik  Nr 3
do Zarządzenia Nr 235/13 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego
Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance

Lp. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć
Liczba godzin

poprzednio obecnie

1. Ochyra Beata Wychowanie przedszkolne 27/25 26/25

2. Ilnicka Magdalena Wychowanie przedszkolne 31/25 27/25

3. Pawlaczyk Elżbieta Wychowanie przedszkolne 14/25 10/25

4. Chabzda Ewa
Wychowanie przedszkolne
Gimnastyka korekcyjna

32/25
0

25/25
2

5. Sobolewska Hanna Wychowanie przedszkolne 28/22
18/22
5/25

6. Jędrowiak Małgorzata Wychowanie przedszkolne 27/22 22/22

7. Kordek Karolina Wychowanie przedszkolne 26/22 23/22

8. Janczarek Anna Wychowanie przedszkolne 0 22/22

9. Wolska Daria Wychowanie przedszkolne 20/25 27/25

10. Bagrowski Łukasz Zajęcia muzyczno-taneczne 0 2,5

11. Łaszkiewicz Elwira Język angielski 0 4

Zmiany w arkuszu spowodowane są:
- powrotem nauczycielki ze zwolnienia lekarskiego,
- przejściem nauczycielki na pełen etat z związku z zaprzestaniem korzystania
  z przerwy na karmienie dziecka,
- organizacją zajęć muzyczno-tanecznych – koszt miesięczny – 360,00 zł,
- organizacją zajęć języka angielskiego – koszt miesięczny – 434,00 zł,
- organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej – koszt miesięczny – 254,00 zł.



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 235/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 grudnia 2013 r.
w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  78/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia
23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy 
organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka

Zmiany w arkuszach organizacyjnych spowodowane są:
1) w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Trzciance:

- rezygnacją z pracy nauczycielki wychowania przedszkolnego,
- dopełnieniem brakujących godzin do etatów 4 nauczycieli,
- zatrudnieniem nauczycielki – koszt miesięczny: 1 978,40zł,
- zatrudnieniem nauczyciela języka angielskiego – koszt miesięczny: 434,00 zł,
- zatrudnieniem nauczyciela rytmiki – koszt miesięczny: 271,00zł,
- uruchomieniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach nadgodzin – koszt 
miesięczny: 339,00zł.

2) w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance - zatrudnieniem specjalistów 
od stycznia 2014 r. w związku z organizacją zajęć dodatkowych- rytmika, język 
angielski  dla  wszystkich  dzieci  oraz  zajęć  terapeutycznych  –  gimnastyka 
korekcyjna  dla  dzieci  potrzebujących  wsparcia  (kwalifikacja  na  zajęcia  – 
wskazanie lekarskie).

Skutki finansowe zmian wyniosą miesięcznie 1 030,00 zł.
3) Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance:

- powrotem nauczycielki ze zwolnienia lekarskiego,
- przejściem nauczycielki na pełen etat z związku z zaprzestaniem korzystania
  z przerwy na karmienie dziecka,
- organizacją zajęć muzyczno-tanecznych – koszt miesięczny – 360,00 zł,
- organizacją zajęć języka angielskiego – koszt miesięczny – 434,00 zł,
- organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej – koszt miesięczny – 254,00 zł.


