Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły oraz publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół, publicznych przedszkoli i publicznych placówek
województwa świętokrzyskiego
Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 pkt 12 i art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 z późn. zm.) kurator oświaty opiniuje w zakresie
zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły arkusze organizacji
publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów.
W celu uzyskania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organy prowadzące publiczne
szkoły i przedszkola są obowiązane przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach lub
odpowiednio ze względu na siedzibę placówki do Oddziałów Zamiejscowych (zgodnie z
poniższym wykazem) arkusz organizacji szkoły/placówki (3 egzemplarze), do dnia 7 maja
2018 r. wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz prowadzonych publicznych szkół,
publicznych przedszkoli oraz placówek.
Do arkusza organizacji szkoły należy załączyć:
1. Szkolne plany nauczania dla klas/oddziałów tworzonych na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204; z 2014 r. poz. 251 i 1993).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 622 i poz. 2356)
w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolne plany nauczania należy opracowywać
odrębnie dla każdego zawodu z uwzględnieniem nazwy oraz numeru zawodu z klasyfikacji
zawodów.
W planie nauczania dla liceów ogólnokształcących i techników należy wskazać przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym.
2. Plany kursów, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi, o których mowa w § 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622) lub § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 poz. 1632).
3. Imienny wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w roku szkolnym
2018/2019 zawierający: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje
poszczególnych nauczycieli, w tym przygotowanie pedagogiczne oraz rodzaj i liczbę godzin
prowadzonych zajęć.

Siedziba Kuratorium Oświaty
oraz Oddziałów Zamiejscowych
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Przyporządkowane powiaty

m. Kielce, kielecki, konecki, skarżyski

al. IX Wiek Kielc 3
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37

ostrowiecki, opatowski

Oddział w Starachowicach
ul. Rogowskiego 14

starachowicki

Oddział w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 9

jędrzejowski, pińczowski

Oddział w Busku - Zdroju
ul. Różana 2

buski, kazimierski

Oddział we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 12

włoszczowski

Oddział w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 39

sandomierski

Oddział w Staszowie
ul. 11 Listopada 3

staszowski

Zgodnie z § 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.
649 z późn. zm.) Świętokrzyski Kurator Oświaty wyda opinię w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania arkusza, nie później niż do dnia 20 maja 2018 r., której zakres
merytoryczny będzie dotyczył:
1. szkolnych planów nauczania,
2. zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
3. przestrzegania zasad obowiązkowego podziału uczniów na grupy zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
4. zgodności arkuszy organizacji z innymi przepisami prawa oświatowego.
Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty stwierdza:
a) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
b) niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa z załączonymi uwagami wskazującymi
na nieprawidłowości.
W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna,
Świętokrzyski Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu
dokonania tej czynności.
Dodatkowych wyjaśnień udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

