
                                                     ZARZĄDZENIE  NR 1226
                                        PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                                        Z  DNIA 20 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
15 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół ogólnokształcących w roku 
szkolnym 2004/2005.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 32  ust. 1 w związku  z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn, zm.) oraz  
w związku  z  pkt 9.2  i  12  rozdziału XI załącznika do uchwały nr XL/365/04  Rady Miasta Krakowa z dnia  3 marca 
2004 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Radę Miasta wstępnej informacji o sytuacji w oświacie na terenie Miasta 
Krakowa,  zarządza się co następuje:

§ 1
1. W  Zarządzeniu Nr 386/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2004 r. 

w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół ogólnokształcących w roku szkolnym 2004/2005 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowa treść § 1 uzyskuje oznaczenie ust. 1.
2) W § 1   dodaje się ust. 2  w brzmieniu:
„ W stosunku do zasad organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół ogólnokształcących w roku szkolnym 2004/05, 
określonych w załącznikach 1 – 4, przyznaje się dodatkowe godziny – etaty,  zgodnie 
z załącznikiem nr 5.”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3
Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczycieli, o których mowa 
w § 1 zaplanowane są w budżecie Miasta Krakowa na 2004 r. w dziale  801, rozdziałach 
80101, 80110, 80120, 80130 i 80140. Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami i 
pochodnymi pracowników administracji i obsługi, o których mowa w § 1 zaplanowane są w 
budżecie Miasta Krakowa na 2004 r. w dziale  801, rozdziałach 80101 i 80110, 80120, 80130.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                                                                                 Załącznik 
Nr 5

              do Zarządzenia Nr 386/2004
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 15 marca 2004 r.
Dodatkowe ilości godzin i etatów  dla szkół - w stosunku do organizacji pracy szkół 
opracowanej na podstawie zasad na rok szkolny 2004/05.

Pracownicy pedagogiczni:
L.p Szkoła: nazwa i 

adres
Ilość 

godzin
Ilość 

etatów
Stanowisko/
Przedmiot

Uzasadnienie

1 Szkoła 
Podstawowa nr 
36, ul. 
Mazowiecka 70

3 3/18 tj. 
0,17 
et. 

kalk.

informatyka Podział na grupy trzech klas 
szóstych, liczących po 24 
uczniów – zbyt mała sala 
komputerowa.

2 Szkoła 
Podstawowa nr 
80, os. Na 
Skarpie 8

13 13/26 
tj. 0,5 

et. 
kalk.

wychowawca 
świetlicy

Opieka nad dowozem dzieci z 
os. Pleszów i  Kujawy oraz 
utrzymanie stanowiska 
kierownika świetlicy –
dodatek funkcyjny 117 zł (5 
etatów wychowawców ).

3 Gimnazjum 
nr 1, ul. 
Bernardyńska 7

9 9/18 tj. 
0,5 et. 
kalk.

sztuka/muzyka Prowadzenie Zespołu Muzyki 
Dawnej – zespołu z 15-letnią 
tradycją.

4 Gimnazjum 
nr3, ul.Wąska 5

3 3/18 tj. 
0,17 
et. 

kalk.

język angielski i 
język niemiecki

Klasa 24 osobowa nauczana 
w dwóch grupach.

5 Gimnazjum
Nr 4, Rynek 
Kleparski 18

9 9/18 tj. 
0,5 et. 
kalk.

wychowanie 
fizyczne

Dodatkowy podział na grupy 
z powodu małej sali 
gimnastycznej (98m2).

6 Zespół Szkół 
Ogólnokształącąc
ych nr 8, ul.Na 
Błonie 15b

11 11/18 
tj.0,61 

et. 
kalk.

stanowisko drugiego 
wicedyrektora

Nauka prowadzona w dwóch 
budynkach odległych o 500 
m, w szkole jest 30 oddziałów 
(drugi wicedyrektor 
przysługuje od 31 oddziałów)

7 Zespół Szkół 
Ogólnokształcący
ch Integracyjnych 
nr 4, ul. Żabia 20

2 2/18 tj. 
tj. 0.11 

et. 
kalk.

język  angielski i 
język francuski

Klasa 24 osobowa nauczana 
w dwóch grupach.

8 Zespół Szkół 
Ogólnokształcący
ch Sportowych nr 
1, os. Handlowe 
4

11 11/18 
tj. 0,61 

et. 
kalk.

stanowisko 
trzeciego 
wicedyrektora ds. 
sportu

W uwagi na specyfikę pracy 
szkoły sportowej liczącej 44 
oddziały.

9 I Liceum 
Ogólnokształcące
, Pl. Na Groblach 
9

9 9/18 tj. 
0,5 et. 
kalk.

nauczyciel-opiekun 
szkolnego chóru

Chór Nowodworski 
funkcjonuje od wielu lat i ma 
znaczące osiągnięcia.

10 V Liceum 11 11/18 II etat Specyfika szkoły wymaga



Ogólnokształcące
, ul. Studencka 
12

tj.0.61 
et.kalk.

wicedyrektora zatrudnienia drugiego 
wicedyrektora szkoły

11 VII Liceum 
Ogólnokształcące
, ul. 
Skarbińskiego 5

15 15/30 
tj.0,5 

et.kalk.

bibliotekarz Szkoła posiada cztery 
pracownie internetowe, w tym 
ostatnio otwartą pracownię 
multimedialną, które 
podlegają bibliotece.

12 XIII Liceum 
Ogólnokształcące
,  ul. Sądowa 4

9 9/18 tj. 
0,5 et. 
kalk.

nauczyciel-opiekun 
szkolnego chóru

Chór szkolny funkcjonuje od 
wielu lat i posiada znaczące 
osiągnięcia.

13 Zespół Szkół 
Ekonomicznych 
nr 2, os. 
Spółdzielcze 6

20

30

20/20 
tj. 1,0 

et.kalk.

30/30 
tj. 1.0 

et.kalk.

pedagog

bibliotekarz

Wyliczona ekonomicznie, 
korzystna dla Urzędu, 
propozycja nauczyciela 
pełniącego zastępstwa oraz 
nauczania indywidualnego 
uczniów.
Rozszerzenie funkcjonowania 
czytelni z dostępem do 
internetu.

14 Zespół Szkół 
Przemysłu 
Skórzanego,
ul. Millana 16

14 14/22 
tj. 0,6 

et.kalk.

zastępca kierownika 
Szkolnego Centrum

Zabezpieczenie kierownictwa 
nad  wydziałami: obuwniczym 
i galanterii skórzanej oraz nad 
miesięcznymi praktykami  
zawodowymi uczniów.

15 Zespół Szkół 
Zawodowych 
nr 3,
ul. Grochowa 23

10 10/20tj
0,5 

et.kalk.

psycholog Zasady organizacji pracy 
szkół na rok szkolny 
2004/2005 nie uwzględniły 
limitów etatów pedagoga 
/psychologa/ szkolnego w 
Zespole Szkół, który posiada 
również Gimnazjum.

16 Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego, 
os. Szkolne 21

30 30/30 
tj.1,0 
et. 
kalk.

bibliotekarz Dotychczas limit etatów w 
bibliotece wynosił 4,0 etatu. 
Centrum kształci dorosłych 
(podnoszenie kwalifikacji, 
przekwalifikowywanie 
bezrobotnych), funkcjonuje 7 
dni w tygodniu i biblioteka 
powinna być otwarta 7 dni z 
dostępem również dla 
mieszkających w internacie 
CKU, biblioteka posiada 36 
tys. woluminów oraz dwa 
stanowiska komputerowe z 
dostępem do internetu, w 
toku procedura uzyskania 
certyfikatu jakości.

17 Zespół Szkół 
Łączności, 

30 30/30 
tj. 1.0 

bibliotekarz Dotychczas limit etatów w 
bibliotece wynosił 3,2 etatu. 



ul. Monte 
Cassino 31

et.kalk. Zespół Szkół Łączności 
pracuje w systemie 
dwuzmianowym. W Zespole  
funkcjonuje Szkolne Centrum 
Dydaktyczne w skład którego 
wchodzą: biblioteka z 23 tys. 
woluminów, czytelnia z 
księgozbiorem podręcznym 4 
400 książek, 1000 audycji 
tematycznych, 5 stanowiskami 
komputerowymi z dostępem 
do internetu (w tym 4 dla 
uczniów) i innymi 
urządzeniami audio i video.

18 Zespół Szkół nr1, 
ul. Ułanów 3

11

    30

9

11/18 
tj. 0,61 
et. kalk

30/20 
tj.1,5 
et. 
kalk.

9/18 tj. 
0,5 
et.kalk.

III etat 
wicedyrektora (do 
spraw 
pedagogicznych)

pedagog/psycholog

nauczyciel-opiekun 
szkolnej orkiestry

W roku szkolnym 2003/04 
szkoła miała zgodę na 
4 etaty wicedyrektorów 
(m.in.nadzorowanie 
gimnazjum 
przysposabiającego do pracy i 
dla dorosłych). 
Zespół Szkół nr 1 wnioskuje 
o utrzymanie limitów etatów 
pedagoga i psychologa na 
dotychczasowym poziomie 
(3,0 etatu) z uwagi na 
prowadzenie kształcenia z 
trudną pod względem 
wychowawczym młodzieżą, 
wywodzącą się często ze 
środowisk patologicznych i 
znajdującą się pod kuratelą 
sądową. Jako jedyna w 
Krakowie szkoła, Zespół ma 
od kilku lat w swej strukturze 
organizacyjnej m.in. 
Gimnazjum nr 73 
przysposabiające młodzież do 
pracy oraz Gimnazjum nr 1 
dla Dorosłych, co 
spowodowało znaczny wzrost 
trudności wychowawczych 
i postawiło przed szkołą nowe 
zadania wychowawcze 
w pracy z uczniami i 
słuchaczami tych szkół.
Orkiestra szkolna funkcjonuje 
od wielu lat (13/26 etatu 
świetlicy w 2003/04), 
osiągając wiele sukcesów, 



również poza granicami kraju. 
Niekwestionowany aspekt 
wychowawczy działalności 
orkiestry w szkole z 
oddziałami klasowymi 
gimnazjum 
z trudną młodzieżą.

19 Razem: 289 12.99

Pracownicy administracji i obsługi:

L.p Szkoła: nazwa i adres Ilość 
etatów

Stanowisko Uzasadnienie

1 Szkoła Podstawowa 
nr 11, ul. Miodowa 
36

0,25 pracownik obsługi -
sprzątająca

Na terenie szkoły działa w 
godzinach popołudniowych 
świetlica środowiskowa.

2 Szkoła Podstawowa 
nr 132, ul. Bolesława 
Śmiałego 6

1,0 pracownik obsługi Nauka odbywa się w dwóch 
budynkach

3 Szkoła Podstawowa 
nr 162, ul. 
Stojałowskiego 31

2,0 jeden etat 
podkuchennej i 1 
etat pracownika 
obsługi

Szkoła wydaje 400 obiadów 
– zatwierdzono 5 etatów 
(górna granica w zasadach). 
Są dwa wejścia do 
budynku, w którym uczy się 
1273 uczniów..

4 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 8, ul. Na Błonie 15 
b.

1,0 pracownik obsługi Nauka odbywa się w dwóch 
budynkach oddalonych od 
siebie o 500 m.

5 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Sportowych nr 2, os. 
Teatralne 35

0,5 pracownik 
administracji

Z uwagi na specyfikę pracy 
szkoły sportowej.

  6 Zespół Szkół 
Ekonomicznych Nr 1
ul. Kapucyńska 2

1,0 pracownik 
administracji,

Liczba uczniów przekracza 
ustalone limity o 720 osób.
W limitach zasad 
organizacji pracy szkół 
ponadgimnazjalnych  nie 
został uwzględniony 
podobny przypadek.

7 Zespół Szkół 
Ekonomicznych Nr 2
os. Spółdzielcze 6

0,5

1,0

pracownik 
administracji,

pracownik obsługi

Dwuzmianowa praca oraz 
pomoc dla sekretariatu 
uczniowskiego.
Całodobowa ochrona 
szkoły ze względu na 
specyfikę konstrukcyjną 
budynku /duże 
powierzchnie przeszklone, 



b. niski parter narażony na 
włamania/

8 Zespół Szkół 
Inżynierii Środowiska       
i Melioracji
ul. Ułanów 9

0,5 pracownik 
ekonomiczny

Zabezpieczenie obsługi 
księgowej internatu

9 Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 3
ul. Grochowa 23

3,0 pracownik
obsługi

Zespół Szkół od 1.01.04r. 
przejął budynek szkolny na 
ul. Goszczyńskiego 44, 
gdzie mieścić się będzie 
Gimnazjum Nr 51

10 VIII Liceum 
Ogólnokształcące

1,0 pracownik obsługi Liceum pracuje w systemie 
dwuzmianowym i 
wnioskuje o utrzymanie 
etatyzacji w administracji i 
obsłudze na poziomie 
ostatnich lat szkolnych, tj. 
14,5 etatu. W ramach 
tegorocznego limitu 
przysługuje 13,5 etatu. 
Istnieje konieczność 
zatrudnienia dodatkowego 
pracownika obsługi (teren 
przyszkolny to działka 
o powierzchni 2 ha 40 a, 
którą od strony ulicy 
Grzegórzeckiej zajmuje 
teren zielony z trawnikami 
i roślinnością ozdobną).

11 Zespół Szkół nr 1, 
ul. Ułanów 3

2,0 pracownik obsługi Szkoła jako dawne 
Technikum Kolejowe była 
szkołą resortową z limitem 
etatów w administracji i 
obsłudze 53 etaty (w tym 
ogrodnicy). W ostatnich 
trzech latach etatyzacja 
została zmniejszona do 36 
etatów. Istnieje 
konieczność zatrudnienia 
pracowników obsługi do 
prac na terenie 
przyszkolnym (działka o 
powierzchni 4 ha terenu 
zielonego 
z roślinnością ozdobną.
W związku ze specyfiką 
kształcenia w zawodach 
kolejowo-transportowych 
wykonywane są prace 
malarskie i konserwatorskie 



urządzeń kolejowych, 
pracowni szkolnych itp. 
Ten zakres prac wymaga 
zatrudnienia dodatkowego 
pracownika obsługi.

12 Zespół Szkół 
Odzieżowych i 
Ekonomicznych, ul. 
Bulwarowa 33

0,5 pracownik obsługi Zwiększenie  z uwagi na 
konieczność  prawidłowego  
zabezpieczenia budynku i 
majątku szkoły.

13 XXIX Liceum 
Ogólnokształcące, 
ul. Cechowa 57

0,5 pracownik obsługi Limit etatów obsługowych 
szkoła wyczerpała 
stosownie do liczby 
uczniów 
i oddziałów. Szkoła ma 
ograniczone możliwości 
dokonywania przesunięć 
pomiędzy etatami 
administracji i obsługi ze 
względu na zbyt niską 
liczebność oddziałów, tj. 16 
klas, 
a istnieje konieczność 
zatrudnienia pracownika 
obsługi do prac wokół 
budynku (teren przyszkolny 
to działka o powierzchni 1 
ha 42 a z trawnikiem oraz 
z żywopłotem o długości 
560 mb). 

14 Razem: 14,75


