Rzeszów, 2022-03-15

ZER.537.1.1.2022

Wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacji
publicznych szkół i przedszkoli
prowadzonych przez JST oraz inne niż JST osoby prawne i osoby fizyczne
na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1. pkt 12, art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), art. 9d ust. 8. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762), § 17 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502 ze zm.) – dalej „rozporządzenie z dnia 28
lutego 2019 r.”.
Opracowane arkusze organizacji publicznych szkół/przedszkoli, przed zatwierdzeniem przez
organ prowadzący szkołę/przedszkole, podlegają opiniowaniu przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w zakresie zgodności z przepisami prawa.
Arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola określa w szczególności:
1) w przedszkolach – zapisy wynikające z § 17 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia
28 lutego 2019 r.;
2) w szkołach – zapisy wynikające z § 17 ust. 3-4 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego
2019 r.;
3) w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zamieszcza się także zapisy
wynikające z § 17 ust. 5-6 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r.;
4)

we wszystkich typach szkół i przedszkoli liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie
awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji oraz
wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań –
art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela.

Określa się następujące procedury opiniowania arkuszy organizacji publicznych
szkół/przedszkoli na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2022/2023:
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1. Organy

prowadzące,

przed

zatwierdzeniem

arkuszy

przesyłają

organizacji,

Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie nie później niż do 6 maja 2022 r.,
następujące dokumenty:
a) arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola opracowany i podpisany przez
dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i związki zawodowe;
b) tygodniowe (semestralne) rozkłady zajęć opracowane zgodnie z ramowymi planami
nauczania;
c) zaplanowaną realizację tygodniowego lub semestralnego wymiaru godzin do
dyspozycji dyrektora określonego w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia
MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz. U. 639) – przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio - § 10;
d) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku
szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji oraz wskazuje terminy złożenia
przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań – wzór nr 6;
e) informację o

wczesnym

wspomaganiu

rozwoju

dzieci

–

proponowany

wzór nr 1;
f) informację

o

zorganizowanych

zajęciach

rewalidacyjnych

i

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej – proponowany wzór nr 2;
g) informację na temat indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– proponowany wzór nr 3;
h) informację

na

temat

zespołowych

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

– proponowany wzór nr 4;
i) informację o indywidualnym nauczaniu i rocznym przygotowaniu przedszkolnym –
proponowany wzór nr 5.
2. W terminie do 6 maja 2022 r. organy prowadzące publiczne szkoły/przedszkola przesyłają
Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zaszyfrowany (za pomocą programu 7-zip)
i podpisany podpisem kwalifikowanym zbiór arkuszy organizacji publicznych
szkół/przedszkoli (wraz z załącznikami) w plikach PDF, na wskazany poniżej adres:
Organy prowadzące z terenu powiatów:


dębickiego,



łańcuckiego,



ropczycko-sędziszowskiego,
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rzeszowskiego,



strzyżowskiego (bez gminy Wiśniowa i Frysztak),



miasta Rzeszowa

prześlą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
na adres: arkusze_rzeszow@ko.rzeszow.pl
Organy prowadzące z terenu powiatów:
 bieszczadzkiego,
 brzozowskiego,
 jasielskiego,
 krośnieńskiego,
 leskiego,
 sanockiego,
 strzyżowskiego - tylko gmina Frysztak i Wiśniowa,
 miasta Krosna
prześlą arkusze do:
Oddziału w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
na adres: arkusze_krosno@ko.rzeszow.pl
Organy prowadzące z terenu powiatów:


jarosławskiego,



lubaczowskiego,



leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna),



przeworskiego,



przemyskiego,



miasta Przemyśla

prześlą arkusze do:
Oddziału w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 13
na adres: arkusze_przemysl@ko.rzeszow.pl
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Organy prowadzące z terenu powiatów:


kolbuszowskiego,



leżajskiego - tylko gmina Nowa Sarzyna,



mieleckiego,



niżańskiego,



stalowowolskiego,



tarnobrzeskiego,



miasta Tarnobrzeg

prześlą arkusze do:
Oddziału w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
na adres: arkusze_tarnobrzeg@ko.rzeszow.pl
3. Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną lub negatywną wraz
z uzasadnieniem w terminie do 20 maja 2022 roku.
4. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola w terminie
do 29 maja 2022 r.
5. Zmiany w arkuszach organizacji, wprowadzane do 30 września (po jego uprzednim
zatwierdzeniu przez organ prowadzący), dokonywane w formie aneksów, wymagają
również opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wydawanej w terminie 4 dni roboczych
od dnia ich otrzymania.
6. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio
zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami). Nie należy przesyłać całych
arkuszy.
7.

Podkarpacki Kurator Oświaty, w trybie nadzoru pedagogicznego, może dokonać
w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji publicznej szkoły/przedszkola
z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch
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proponowany wzór nr 1

INFORMACJA O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 1289.)

Imię i nazwisko
Numer opinii

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

nauczycieli, specjalistów

Posiadane

w miesiącu

prowadzących wczesne

kwalifikacje

wspomaganie

..................................................
(data)

...............................................
(podpis dyrektora)



UWAGA!
W przypadku nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna
należy wskazać czy:
1) w toku studiów zrealizowali zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wpisać „zrealizowane
zajęcia z wwrd”, lub
2) ukończyli studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy osób, które
w toku studiów nie zrealizowały zajęć w tym zakresie) lub inne wymienione w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia
MEN z 1 sierpnia 2017 r. – „wpisać „SP w zakresie…”
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proponowany wzór nr 2
INFORMACJA O ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH
I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
UWAGA!
1. Liceum ogólnokształcące i technikum są szkołami dla uczniów w normie
intelektualnej – rozporządzenie nr 1 i 2.
2. Do branżowej szkoły I stopnia mogą uczęszczać uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną, ale tylko w stopniu lekkim – rozporządzenie nr 2.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 204, ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. poz. 1113 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 poz. 1309)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1280)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 1289)
Numer
orzeczenia

Rodzaj
Liczba zajęć
Formy zajęć
niepełnosprawności rewalidacyjnych z pomocy psych.
dziecka/ucznia
w tygodniu
-pedag.

Imię
i nazwisko
nauczyciela
prowadzącego
zajęcia

Kwalifikacje
w zakresie
niepełnosprawności
dziecka/ucznia

Liczba zajęć
w tygodniu

(Nie dotyczy zespołów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych)

........................................................
(data)

...............................................
(podpis dyrektora
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proponowany wzór nr 3
INFORMACJA NA TEMAT INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 1289)

Numer

Tygodniowa liczba

Imię i nazwisko nauczyciela

orzeczenia

godzin zajęć

prowadzącego zajęcia

..................................................
(data)

Kwalifikacje

...............................................
(podpis dyrektora)
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proponowany wzór nr 4
INFORMACJA NA TEMAT ZESPOŁOWYCH ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 1289)

Numer
orzeczenia

Tygodniowa
liczba godzin
zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego zajęcia

Kwalifikacje

(Nie dotyczy zespołów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych)

..................................................
(data)

...............................................
(podpis dyrektora)
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proponowany wzór nr 5

INFORMACJA O INDYWIDUALNYM NAUCZANIU I ROCZNYM
PRZYGOTOWANIU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1616 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 poz. 1289)

Numer
orzeczenia

Oddział/klasa

Nazwa zajęć

Tygodniowa

edukacyjnych

liczba godzin

..................................................
(data)

Imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego Kwalifikacje
zajęcia

...............................................
(podpis dyrektora)
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Załącznik nr 6
………………………………………
(pieczęć szkoły)

Załącznik do arkusza organizacji
na rok szkolny 2022/2023

Wykaz nauczycieli
Lp.

Nazwisko i imię /
zajmowane stanowisko
kierownicze
/ posiadany stopień awansu
zawodowego
/ planowany termin złożenia
– w roku szkolnym
2021/2022 – wniosku o
wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego 1

Przydzielone nauczycielowi zajęcia

Kwalifikacje

- Studia wyższe – tytuł
zawodowy2/ kierunek/
/specjalność / data
ukończenia/
- Zakład kształcenia
nauczycieli 3 - specjalność

Studia
podyplomowe (SP)
lub kurs
kwalifikacyjny
(KK) w zakresie

Nauczyciele
praktycznej nauki
zawodu - § 6 pkt 3 i 4
rozp. MEN z dnia
01.08.2017 ws.
szczegółowych
kwalifikacji
wymaganych od
nauczycieli – opisać
dokumenty
posiadane przez
nauczyciela

Ustalenie kierunku
studiów (sprzed 1
września 2017 r.) za
zbliżony z nauczanym
przedmiotem (którym)
lub ocena kwalifikacji
na podstawie § 3 ust. 1
pkt 2 lub § 4 ust. 1 pkt
2 lit. b rozp. – data
wydania stosownego
dokumentu

Nauczany przedmiot i/lub
rodzaj prowadzonych
zajęć

Zgoda Kuratora
Oświaty na
zatrudnienie (art. 15
ustawy - Prawo
oświatowe) – znak
pisma Kuratora

Wymiar godzin
realizowanych
przez
nauczyciela/
/tygodniowy
obowiązkowy
wymiar godzin
dla danego
stanowiska

1.
2.
3.

………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora s

Wpisać: „do 31 października 2022 r.” lub „do 30 czerwca 2023 r.”
Wpisać odpowiednio: mgr z p.p. (przygotowanie pedagogiczne), mgr bez p.p., lic./inż. z p.p., lic./inż. bez p.p.
3
Rodzaje zakładów kształcenia nauczycieli (należy wpisać odpowiedni symbol): kolegium nauczycielskie (KN), nauczycielskie kolegium języków obcych (NKJO), studium nauczycielskie (SN),
studium wychowania przedszkolnego (SWP), studium nauczania początkowego (SNP) lub pedagogiczne studium techniczne (PST)
1
2
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