
                                                     ZARZĄDZENIE  NR 707/2004     
                                        PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                                        Z  DNIA 28 kwietnia 2004 r.   

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) W załączniku Nr 1  po  punkcie  15 b dodaje się pkt 15 c w brzmieniu: 
„ 15 c – Następującym szkołom podstawowym, w celu zaspokojenia uzasadnionych 
potrzeb w zakresie kształcenia integracyjnego, przyznaje się  dodatkowe etaty,  
w określonym niżej wymiarze:

a. Szkoła Podstawowa nr 3, Kraków ul. Topolowa 22                -      9/20 (logopeda),
b. Szkoła Podstawowa nr 22, Kraków ul. Chmielowskiego 1     -       6/20 (logopeda),
                                                                                                          4/20 (pedagog 
                                                                                                   specjalny-reedukacja),
c. Szkoła Podstawowa nr 30, Kraków ul. Konfederacka 12        -      10/20 (logopeda), 
                                                                                                          2/20 (psycholog),
d. Szkoła Podstawowa nr107, Kraków ul. Zdrowa 6                      -    6/20 (logopeda),
e. Szkoła Podstawowa nr 144, Kraków ul. Bohaterów Września 13 - 20/20(logopeda),
                                                                                                           5/20(psycholog),
f. Szkoła Podstawowa nr 162, Kraków ul. Stojałowskiego 31 -        10/20 (psycholog),

2) W załączniku Nr 2  po  punkcie  13 b dodaje się pkt 13 c w brzmieniu: 
„ 13 c – Następującym gimnazjom, w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb 
w zakresie kształcenia integracyjnego, przyznaje się dodatkowe godziny, 
w określonym niżej  tygodniowym wymiarze:

a. Gimnazjum  nr  12, Kraków, ul. Kluczborska  3                  -       12/20  (psycholog),



b. Gimnazjum  nr  37, Kraków, os. Złotego Wieku 36            -        20/20  (pedagog 
                                                                                                   specjalny-reedukacja),
                                                                                                       20/20 (psycholog),

3) W załączniku Nr 4  po  punkcie  I. 1 c  dodaje się pkt  I. 1d  w brzmieniu: 
„ I.1 d – Następującym zespołom szkół ogólnokształcących integracyjnych, w celu 
zaspokojenia uzasadnionych potrzeb w zakresie kształcenia integracyjnego, przyznaje 
się dodatkowe godziny, w określonym  niżej tygodniowym wymiarze:

a. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, Kraków al. Kijowska 3      
                                                                        -   18/18 (nauczyciel prowadzący  

                                                                                                zajęcia rewalidacyjne),
                                                                                           -   20/20 (psycholog),

- 9/18 (nauczyciel wspomagający),

b. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, Kraków, ul. Lipińskiego 20
- 20/20 (psycholog),
- 36/18 (rehabilitant),
- 10/20 (logopeda),
- 10/20 (pedagog specjalny),

c.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, Kraków ul. Strąkowa 3a  
- 20/20 (logopeda),
- 15/20 (psycholog),
- 15/20 (psycholog – terapeuta),
- 40/40 (pomoc nauczyciela),

d. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Kraków ul. Żabia 20,
- 10/20 (pedagog),
- 10/20 (logopeda),
- 10/20 (psycholog),
-   3/18 (rehabilitant),
- 17/20 (pedagog specjalny),

e. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, Kraków, os. Słoneczne 12 
- 20/20 (psycholog – terapeuta),
- 12/20 ( psycholog diagnozujący),
- 38/20 (logopeda),
- 20/20 (pedagog specjalny-

reedukacja),

f. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, Kraków, os. Na Stoku 52
- 20/20 (psycholog),
- 20/20 (logopeda),

g. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Kraków, ul. Serbska 14
- 20/20 (logopeda),
- 20/20 (psycholog),
- 18/18 (rehabilitant).



2. Pozostałe zapisy 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 – pozostają bez zmian.

                                                                         § 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 i 80110.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
                  / - /



                                                                                              


