
VADEMECUM DYREKTORA SZKOŁY – ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY 
 

         Podstawa prawna (najważniejsze ustawy i rozporządzenia):  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (UPO)  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2018 r. w sprawie                        
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (RSOPSiPP) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.                                                                            
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (RRPN 2012) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.                                                                                  
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (RRPN 2017) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.                                                                              
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (RSKWoN) 

 
Przed przystąpieniem do tworzenia arkusza organizacji szkoły należy zapewnić sobie ciszę i 
spokój oraz kawę albo lepiej dużo kawy, dobrej kawy… 
 

Terminy dla dyrektora szkoły (RSOPSiPP §17 ust. 4-7) 
Ostateczny 

termin 
Czas na wyko-
nanie zadania 

Zadanie Odpowiedzialny 

19 kwietnia 10 dni roboczych zaopiniowanie arkusza przez 
zakładowe organizacje związkowe 

Związki zawodowe 

przed 21 
kwietnia 

 zaopiniowanie arkusza przez radę 
pedagogiczną 

Dyrektor szkoły 

21 kwietnia  przekazania arkusza organowi 
prowadzącemu 

Dyrektor szkoły 

20 maja 10 dni roboczych zaopiniowanie arkusza przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny 

Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny 

29 maja  zatwierdzenie arkusza przez organ 
prowadzący 

Organ prowadzący 

       *Należy uwzględnić również terminy ustalone wewnętrznie przez organ prowadzący 

 

Zakres informacji zawartych w arkuszu organizacji szkoły (§ 17. 2 i 2a RSOPSiPP) 

(najważniejsze informacje na przykładzie szkół dla dzieci i młodzieży) 

 

1. liczba nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych 

nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć 

3. liczba nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego 

4. liczba pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych 

5. liczba pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze 

6. liczba oddziałów poszczególnych klas 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-03-2018&qplikid=4258&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dramowych%2Dplanow%2Dnauczania%2Ddla%2Dpublicznych%2Dszkol
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-03-2018&qplikid=4378&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dkwalifikacji%2Dwymaganych%2Dod%2Dnauczycieli


7. liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

8. dla poszczególnych oddziałów:  

a. tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie 

zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                        

w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach 

b. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia                               

w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, 

z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, 

sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach 

mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,  

c. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych,  

d. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  

e. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć 

edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć                           

z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f. tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie 

zaocznej – semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji 

dyrektora szkoły 

9. ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczba godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz innych 

zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności                            

przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli 

10. liczba godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych                             

w internacie 

11. liczba uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczba godzin zajęć świetlicowych 

oraz liczba nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe 

12. liczba godzin pracy biblioteki szkolnej. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9d. ust. 8 (KN) Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym 

mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na  stopnie awansu 

zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku 

szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia 

przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=2#P2A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=2#P2A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=03-04-2018&qskok=37@P37A2,3445@P3445A2,
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=2#P2A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=2#P2A6


Przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły 

 

RRPN 2012 RRPN 2017 
zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

 

zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania 
uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 (KN) 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, w szczególności zajęcia związane z 

kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, 

 szkoły zawodowe: 
zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji 

zawodowych, 

 licea ogólnokształcące dla dorosłych: realizację 
przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

 
 

Klika istotnych zmian od 2017 roku 

1. Wychowanie do życia w rodzinie prowadzimy również w klasie IV SP (§ 1 ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 12.08.1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego                        

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka…) 

2. Godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (wg RRPN 2017) nie można przeznaczyć                             

na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale na „Matematykę                           

dla odważnych” będącą zajęciami rozwijającymi uzdolnienia już można. 

3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku stwierdzenia,                       

że jest konieczne objęcie ucznia ppp) oraz zajęcia świetlicowe powinny być realizowane 

jako zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 (KN). Czyli najoględniej mówiąc należy 

za nie zapłacić (art. 42 ust. 2d KN). Oczywiście można zajęcia ppp realizować                                      

np. z projektów unijnych.  

4. Opiniowanie zmian w arkuszach organizacji przez związki zawodowe i organ nadzoru 

pedagogicznego obowiązuje w przypadku zmian dokonanych do 30 września danego 

roku szkolnego. 

 

 
Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach (począwszy od klasy IV SP) 

(RRPN 2012) i (RRPN 2017) 
 
 

1. Dla grup powyżej 24 uczniów w klasie: 

a. informatyka, zajęcia komputerowe, technologia informacyjna *  

(liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych) 

b. języki obce nowożytne *   ** 

(należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości jęz. obcego nowożytnego) 

2. Dla grup powyżej 26 uczniów w klasie: 

a. wychowanie fizyczne*** 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2018&qplikid=2#P2A61


 

3. Dla grup powyżej 28 uczniów w klasie: 

a. wychowanie do życia w rodzinie*  (§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12.08.1999 r.                           

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka…) 

4. Dla grup powyżej 30 uczniów w klasie: 

a. zajęcia edukacyjne z zakresy kształcenia ogólnego, dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – na nie 

więcej niż połowie godzin, 

b. zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu 

nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych  

 

*     dopuszcza się grupy oddziałowe lub międzyoddziałowe 

**   dla oddziałów realizujących (RRPN 2012) również grupy międzyklasowe 

*** dopuszcza się grupy oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe  
        i międzyszkolne (w zespołach szkół) należy uwzględnić przepisy dotyczące  
        uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
       Łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

 
 

 
Obowiązujące plany nauczania 

RRPN 2012 RRPN 2017 

1. Szkoła Podstawowa klasy III i VI 
2. Gimnazjum klasa III 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III 
4. Liceum Ogólnokształcące klasy I-III 
5. Technikum klasy I-IV 

1. Szkoła Podstawowa klasy I, II, IV, V, VII, VIII 
2. Branżowa Szkoła I stopnia  

 


