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Or.0050.207.2015
(2015-35280)


ZARZĄDZENIE 207/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Działając na podstawie przepisów:
	art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze  zmianami),

art. 5c pkt 3, art. 34a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik organizowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe.
§ 2.
Tygodniowa liczba godzin zajęć, o których mowa w § 1, wynosi:

1. dla szkół podstawowych i gimnazjów:
	szkoła do 100 uczniów – 2 godziny,

szkoła powyżej 100 uczniów – 4 godziny,
szkoła powyżej 200 uczniów – 6 godzin,
szkoła powyżej 300 uczniów – 8 godzin,
szkoła powyżej 400 uczniów – 12 godzin,
2. dla szkół ponadgimnazjalnych – 4 godziny na placówkę oświatową (w tym na zespół szkół),
3. Zespół Szkół Budowlanych (basen) dodatkowo 2 godziny.

§ 3.
O liczbie zajęć w danym roku szkolnym w poszczególnych szkołach decyduje liczba uczniów na dzień 10 września.

§ 4.
	Godzina zajęć rekreacyjno-sportowych trwa 45 minut.

Jednostka treningowa wynosi maksymalnie 2 godziny.

§ 5.
	Zajęcia, o których mowa w § 1, przydziela dyrektor szkoły nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, przy czym powinny to być godziny ponadwymiarowe nauczyciela.

Zatrudnienie i wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, o których mowa w § 1, reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i właściwe przepisy wykonawcze.


§ 6.
Zajęcia, o których mowa w § 1, dyrektor umieszcza w arkuszu organizacyjnym placówki (w kolejnym aneksie), opisując je zgodnie ze wzorem:
	nazwa – zajęcia rekreacyjno-sportowe

skrót – sks
pensum – 18.

§ 7.
	Zajęcia mogą się rozpocząć nie prędzej niż w pierwszy poniedziałek po 10 września.

Zajęcia mogą się odbywać nie dłużej niż do piątku w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym kończą się zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym.

§ 8.
Zarządzenie nie dotyczy szkół dla dorosłych i szkół specjalnych.

§ 9.
Nadzór nad organizacją i przebiegiem zajęć, o których mowa w § 1,  w szkole pełni dyrektor szkoły.

§ 10.
	Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
	Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.


§ 11.
Traci moc Zarządzenie nr 457/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2010 r.

§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

			



