
   Zarządzenie Nr 108 / 2011 
Burmistrza  Bornego Sulinowa 

     z dnia 30 grudnia  2011 r. 
 
 

     o zmianie Zarządzenia  Nr  44 / 2009  Burmistrza  Bornego Sulinowa z dnia 4 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo na 
rok szkolny 2009/2010 i dalsze. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 oraz art. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a 
ust.1 i 2 pkt. 3 w związku z art. 5c pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
            § 1. W Załączniku do Zarządzenia nr 44/2009 „Wytyczne Burmistrza Bornego 
Sulinowa dotyczące organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych. 
gimnazjów i liceum prowadzących przez Gminę Borne Sulinowo na rok szkolny 2009/2010  
i dalsze” wprowadzam następujące zmiany: 

1) Punkt II ppkt.8 otrzymuje brzmienie: 
 
„ 8.1.W przypadku zbyt małej liczebności uczniów w szkołach niŜej zorganizowanych na wsi  
lub braku innych moŜliwości organizacyjnych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach 
łączonych. W  tym  przypadku dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan 
nauczania z uwzględnieniem pełnej realizacji przyjętych  programów nauczania. Dopuszcza  
się  połączenie  zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym i zajęć prowadzonych w kl. I  
lub łączenie klas I z II, II z III, III z IV, IV z V  i V z VI.  
2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się łączenie na zajęciach edukacyjnych klas  
I, II i III. 
3.Dopuszcza się wprowadzenie innych rozwiązań organizacyjnych dotyczących łączenia 
oddziałów przez dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego w ściśle uzasadnionych 
przypadkach wynikających ze specyfiki organizacji danej placówki”. 
 

            § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 

 

            § 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 


