
                                                     
      

       ZARZĄDZENIE  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 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 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 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz  w związku  z punktem 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

Określa się zasady organizacji pracy w roku szkolnym 2004/2005:
1) przedszkoli, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowych domów kultury), stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) międzyszkolnych ośrodków sportowych, międzyszkolnych basenów pływackich 

i Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, 

4) szkół specjalnych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) zespołów szkół specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach),

stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, 
6) poradni psychologiczno-pedagogicznych, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego 

zarządzenia, 
7) burs szkolnictwa ponadpodstawowego i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 

stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,



8) szkół muzycznych, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

                                                                         § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             

Prezydent Miasta Krakowa
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