
Zarządzenie  Nr  39/14
Burmistrza  Trzcianki

z  dnia 14 lutego 2014 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
z  dniem 17  lutego  2014  r.  w  załączniku  Nr  1  –  Gminne  Przedszkole  Nr  1
w Trzciance – jak w załączniku do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 39/14 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 14 lutego 2014 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola Nr 1
w Trzciance

L
p.

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć
Liczba godzin

poprzednio obecnie

1 Kasprzak Barbara
Zajęcia przedszkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju

22
1

0
0

2 Sztamblewska Małgorzata Wczesne wspomaganie rozwoju 1 2

3 Przewoźnik Michalina Zajęcia przedszkolne 22 31

4 Frąckowiak Agnieszka Zajęcia przedszkolne 23 28

5 Sommerfeld Anna Zajęcia przedszkolne 25 29

6 Szymczak Magdalena Zajęcia przedszkolne 27 31

7 Ślązak Agnieszka Higienistka przedszkolna 0 0,5

Zmiany w arkuszu spowodowane są:

 dłuższą nieobecnością nauczyciela – zwolnienie lekarskie,

 zatrudnieniem higienistki przedszkolnej.
Skutki finansowe związane ze zmianami wynoszą:

 zastępstwo za nieobecność nauczyciela płatne na przełomie styczeń/luty 
2014r. koszt: 2580,00 zł; od 10 lutego 2014 r. zasiłek wypłacany przez 
ZUS, oszczędność miesięcznie wyniesie: 811,00 zł,

 zatrudnienie  higienistki  przedszkolnej-  miesięczny  koszt  wyniesie: 
1330,00 zł.



Uzasadnienie

do zarządzenia  Nr 39/14 Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 14 lutego 2014 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 arkuszu organizacyjnym spowodowane są:

 dłuższą nieobecnością nauczyciela – zwolnienie lekarskie,

 zatrudnieniem higienistki przedszkolnej.
Skutki finansowe związane ze zmianami wynoszą:

 zastępstwo za nieobecność nauczyciela płatne na przełomie styczeń/luty 
2014r. koszt: 2580,00 zł; od 10 lutego 2014 r. zasiłek wypłacany przez 
ZUS, oszczędność miesięcznie wyniesie: 811,00 zł,

 zatrudnienie  higienistki  przedszkolnej-  miesięczny  koszt  wyniesie: 
1330,00 zł.


