
ZARZĄDZENIE NR 1234/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 453/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad organizacji pracy: przedszkoli, placówek 
oświatowo – wychowawczych (młodzieżowych domów kultury), międzyszkolnych 
ośrodków sportowych, międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego Szkolnego 
Ośrodka Sportowego, szkół specjalnych, zespołów szkół specjalnych zorganizowanych 
w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach), poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
burs szkolnictwa ponadpodstawowego, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, szkół 
muzycznych 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 (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn, zm.) oraz w związku z pkt 1, 
5, 6, 7, 8 i 9 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

W Zarządzeniu Nr 453/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2004 r. 
w sprawie określenia zasad organizacji pracy: przedszkoli, placówek oświatowo –
wychowawczych (młodzieżowych domów kultury), międzyszkolnych ośrodków sportowych, 
międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, szkół 
specjalnych, zespołów szkół specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej 
(szpitalach), poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnictwa ponadpodstawowego, 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, szkół muzycznych 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: przedszkoli, placówek oświatowo –
wychowawczych (młodzieżowych domów kultury), międzyszkolnych ośrodków sportowych, 
międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, szkół 
specjalnych, zespołów szkół specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej 
(szpitalach), poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnictwa ponadpodstawowego, 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, szkół muzycznych w roku szkolnym 2004/2005, 
określonych w załącznikach 1 – 8, przyznaje się dodatkowe godziny – etaty, zgodnie 
z załącznikiem nr 9.”

§ 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 
80102, 80104, 80111, dziale 854, rozdziałach 85403. 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 854, rozdziale 85406.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                                                                                 Załącznik Nr 9
              do Zarządzenia Nr 453/2004

Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 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 Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4, 
ul. Senatorska 9

29 20/20 
et. 

kalk.

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

Psycholog/pedagog

Biblioteka

W zespole funkcjonuje szkoła 
podstawowa i gimnazjum dla 
dzieci z upośledzeniem 
umysłowym oraz ze 
sprzężeniami. Występuje 
częsta konieczność udzielenia 
szybkiej pomocy 
terapeutycznej w związku z 
zaburzeniami uczniów, 
współpraca z rodzicami oraz 
doradztwo zawodowe. 
Natomiast bibliotekarz poza 
prowadzeniem biblioteki 
stworzył stronę internetową 
szkoły, która jest na bieżąco 
uaktualniania, prowadzi 
czytelnię, mediatekę, 
wideotekę oraz lekcje 
biblioteczne.

ZSS nr 10 20 20/20 
et. 

kalk.

Psycholog/pedagog Szkoła prowadzi m.in. 7 klas 
gimnazjalnych dla uczniów 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym, wielu jest 
objętych dozorem kuratora 
sądowego. Program działań 
profilaktyczno-
wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły 
wymaga prowadzenia 
pomocy przez pedagoga dla 
uczniów, rodziców 
i nauczycieli.

SOSW nr 1 50 20/20 
et. 

kalk.,

Psycholog/pedagog W ośrodku funkcjonuje 
zasadnicza szkoła zawodowa 
oraz oddziały 
przysposabiające do pracy dla 
młodzieży upośledzonej 
w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i ze 
sprzężeniami. Konieczność 



30/24
et. 

kalk.

Wychowawca 
internatu

zapewnienia opieki 
i konsultacji psychologiczno-
pedagogicznej w 4 
budynkach (szkoły, 
warsztatów oraz internatu). 
Pełne zapewnienie opieki 
wychowankom internatu ze 
specyficznymi trudnościami 
wymaga przyznania 
dodatkowych godzin 
wychowawców.

SOSW nr 2 20 20/20 
et. 

kalk.

Psycholog/pedagog W ośrodku funkcjonuje 
szkoła podstawowa, 
gimnazjum, oddział 
przedszkolny i internat 
obejmując kształceniem 
i wychowaniem uczniów 
z upośledzeniem umysłowym 
z licznymi 
współwystępującymi 
dodatkowo schorzeniami. 
Częsta konieczność szybkiej 
pomocy terapeutycznej 
(uczniowi nadpobudliwemu 
czy z zaburzonym 
zachowaniem) oraz 
niezbędna praca z rodzicami 
dzieci (formy wsparcia 
i terapii rodziny) w zakresie 
terapii psychologicznej oraz 
niezbędne uczniom 
doradztwo zawodowe 
wymagają przyznania 
dodatkowego etatu 
psycholog/pedagog.

SOSW nr 4 20 20/20 
et. 

kalk.

Psycholog/pedagog W Ośrodku funkcjonuje 
szkoła podstawowa 
i gimnazjum dla dzieci 
upośledzonych umysłowo 
w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim ze 
sprzężeniami, m.in. 
z autyzmem. Konieczne jest 
zapewnienie uczniom, którzy 
niejednokrotnie objęte są 
opieką psychiatryczną 
i neurologiczną, które 
zaburzone są w zachowaniu 
i wymagają odizolowania od 
grupy oraz indywidualnej 
terapii i obserwacji.



Przedszkole nr 
67, ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej 
14

13 13/25
t.j. 0,5 
etatu

Wicedyrektor 
(przywrócenie 
stanowiska)

Przedszkole przyjęło 24 
dzieci więcej, funkcjonuje w 
dwóch budynkach. 
Stanowisko wicedyrektora 
funkcjonowało do tej pory w 
przedszkolu. Ramowy statut 
pozwala na utworzenie 
takiego stanowiska w p-lach 
poniżej 6 oddziałów, jeżeli 
posiada oddziały 
zlokalizowane w różnych 
miejscach

Razem: 7,25

Pracownicy administracji i obsługi:

L.p Szkoła: nazwa i adres Ilość 
etatów

Stanowisko Uzasadnienie

1 PPP nr 4 1 pracownik obsługi Zwiększenie obsługi ze względu 
na zwiększoną powierzchnię 
filii, która zostanie przeniesiona 
do innej siedziby.

2 Przedszkole nr 6
ul. Bujaka 17

0,5 Pomoc kuchenna Przedszkole funkcjonuje w 
rejonie, gdzie występuje 
problem z miejscami w 
przedszkolach. Przyjęto 50 
dzieci więcej niż miejsc (tj. o 2 
grupy)

3 Przedszkole nr 10
ul. Strąkowa 7

0,5 Pomoc kuchenna Przedszkole funkcjonuje w 
rejonie, gdzie występuje 
problem z miejscami w 
przedszkolach. Przyjęto 30 
dzieci więcej niż miejsc, 
przedszkole w dwóch 
budynkach

4 Przedszkole nr 63
ul. Zagościniec 1

2 Pomoc kuchenna Przedszkole funkcjonuje w 
dwóch budynkach oddalonych 
od siebie o około 6 km. 
Przedszkole w Wadowie 
prowadzi stołówkę dla Szkoły 
Podstawowej Nr 78 (dodatkowo 
około 25 obiadów), a oddziały w 
Luboczy prowadzą stołówkę dla 
Gimnazjum Nr 43 (dodatkowo 
około 30 obiadów). W związku 
z tym w/w szkoły nie prowadzą 
stołówek.

5 Przedszkole nr 71
ul. Ludwikowska 6

1 Pomoc nauczyciela Przedszkole prowadzi 3 oddz. 
integracyjne i 1 oddz. specjalny, 
potrzebna dodatkowa pomoc do 
dzieci niepełnosprawnych (w 
tym niechodzących)



6 Przedszkole nr 133
ul. Bogucianka 2

0,5
0,25

Pomoc kuchenna
Pomoc nauczyciela

Przedszkole zlokalizowane w 
dwóch budynkach, znacznie od 
siebie oddalonych, zatrudnia 
palaczy

7 Przedszkole nr 145
ul. Poronińska 7

0,5 Konserwator Przedszkole zlokalizowane w 
dwóch budynkach, znacznie od 
siebie oddalonych.

Razem: 6,25


