
ZARZĄDZENIE NR 360 /2018

Burmistrza  Miasta  Jędrzejowa
z dnia 4 września 2018 roku

w  sprawie przydzielenia  dodatkowych godzin z języka polskiego, informatyki, języka
angielskiego,    pizydzielenia    dodatkowych    godzin    zajęć    lekcyjnych    dla    ucznia
niebędącego   obywatelem   polskim   oraz  wyrażenia  zgody   na   zatrudnienie   pomocy
nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok
szkolny 2018/2019

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  4  ustawy  z  dnia  s  marca  1990  r.  o  samorządzie
gmimym @z. U. z 2018 r. poz. 994, poz.  1000, poz.  1349 oraz poz.  1432) w związku z § 7
ust.  1  pkt.  1  i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół @z. U. z 2017 r. poz.  703),
z §  17,  §  18 i §  19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23  sierpnia 2017 r.
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oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz.  1655), oraz w zwiążku z art.  68 ust.  5 pkt.  1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz.1000, poz.
1290 oraz poz.1669), zarządzam, co następuje:

§1.

Przydzielam 3. godziny na przedmiot infomatyka dla klasy IV, Vl i VII Szkoły Podstawowej

nr 5 w Jędrzejowie zgodnie z § 7 ust.  | pkt.  1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z  dnia  28  marca  2017  r.  w  sprawie  ramowych  planów nauczania  dla  publicznych  sżkół.

Godziny przydzielam na okres od dnia 3 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§2.

Przydzielam 3  godziny na przedmiot język angielski dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 5

•          w Jędrzejowie zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
marca  2017  r.  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  dla  publicznych  szkół.  Godziny

przydzielam na okres od dnia 3 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.

§3.

Przydzielam   1   godzinę   tygodniowo  języka   angielskiego   dla   oddziału   przedszkolnego

w Sżkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie. Godzinę przydzielam na okres od dnia 3 września

2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.

§4.

Przydzielam   s   godzin  tygodniowo   na   zorganizowanie   dodatkowych   zajęć   lekcyjnych

z języka polskiego dla uczniów klasy 111 gimnazjum, klasy 11 i klasy IV Szkoły Podstawowej

nr 5 w Jędrzejowie, w związku z ich powrotem z zagranicy i niewystarczającą znajomością



języka polskiego.  Godziny  przydzielam  na  okres  od  dnia  3  września  2018  r.  do  dnia  21

czerwca 2019 r.

§5.

Przydzielam   5   godzin   na   dodatkowe   zajęcia   lekcyjne   dla  ucznia  klasy   VIII   Szkoły

Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie obywatela Tucji, w związku z koniecznością uzupełnienia

różnic programowych. Godziny przydzielam na okres od dnia 3 września 2018 r. do dnia 21

czerwca 2019 r.

§6.

Wyrażam zgodę na zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w  Sżkole

Podstawowej  m 5  w Jędrzejowie na okres  od dnia 3  września 2018  r.  do dnia 21  czerwca

2019 r. w wymiarze 5/8 etatu.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Sżkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzej owie.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. i,ijP_
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