
Podsumowanie arkusza organizacji

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

Lublin ul.Podwale 11,20-117 Lublin

Arkusz (ZS1) 2017/2018 ANEKS 01-09 na rok szkolny 2017/18 obowiązujący od 2017-09-01

Status: zatwierdzony

1) Uczniowie

1076Ogółem:

0W oddziałach przedszkolnych:

6Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

4Z orzeczeniem o pks w klasach integracyjnych:

0
Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu głębokim:

uczniowieoddziały1a) Składowe/grupy oddziałów

60021Technikum Ekonomiczno-Handlowe:

47617XV Liceum Ogólnokształcące:

etatyuczniowieoddziały2) Oddziały

91,26107638,00Ogółem:

88,75105637,00Ogólnodostępne:

2,50201,00Integracyjne:

0,0000,00Specjalne:

0,0000,00Przysposabiające do pracy:

0,0000,00Specjalnie przysposabiające do pracy:

0,0000,00
Dwujęzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum

i technikum:

0,0000,00Wyrównawcze:

0,0000,00Terapeutyczne:

0,0000,00O charakterze eksperymentalnym:

0,0000,00Realizujące program międzynarodowej matury:

0,0000,00Międzynarodowe:

0,0000,00Grupa rewalidacyjno-wychowawcza:

28,3Średnia liczebność oddziału:

etatypodopiecznigrupy3) Grupy i podopieczni

2,1533Nauczanie indywidualne:

0,0000Zindywidualizowana ścieżka:

0,0000Indywidualny tok nauki:

0,0000Indywidualny program nauczania:

0,0000Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

0,0000Zajęcia świetlicowe:

0,0000Zajęcia w internacie:

0,0000Zajęcia pozaszkolne:

0,0000Zajęcia pozalekcyjne:

Data generacji raportu:

Osoba generująca raport:
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0,0000Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze:

0,0000Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

0,0000
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne:

0,0000Zajęcia logopedyczne:

0,0000Zajęcia socjoterapeutyczne:

0,0000Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:

0,7688Zajęcia rewalidacyjne:

0,0000Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

0,0000Wczesne wspomaganie rozwoju:

0,0000Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

0,0000Kurs umiejętności zawodowych:

0,0000Kurs kompetencji ogólnych:

0,0000
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych

pracowników:

0,0000
Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,

umiejętności i kwalifikacji zawodowych:

0,1141Inne zajęcia:

0,0000Nauczanie indywidualne realizowane w szkole:

0,0000Inne kursy:

0,0000Zajęcia rehabilitacyjne:

0,0000Zajęcia CKP:

4) Etaty przeliczeniowe nauczycieli

106,39Ogółem:

87,00W ramach etatu nauczycieli pełnozatrudnionych:

9,94Wynikające z godzin ponadwymiarowych:

9,45Nauczycieli niepełnozatrudnionych:

W tym:

2,00Nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia:

0,00Nauczycieli na urlopach związkowych:

4,22Zniżki godzin:

1,00Obowiązki pedagoga:

0,00Obowiązki logopedy:

0,50Obowiązki psychologa:

0,00Obowiązki reedukatora:

0,00Obowiązki socjoterapeuty:

0,00Obowiązki rehabilitanta:

0,00Obowiązki doradcy zawodowego:

3,00Obowiązki bibliotekarza:

0,00Obowiązki wychowawcy w świetlicy:

0,00Wczesne wspomaganie rozwoju:

5) Nauczyciele

Data generacji raportu:

Osoba generująca raport:
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87,00
Pełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego

z przydziałów):

15,00
Niepełnozatrudnieni (wg etatu przeliczeniowego

z przydziałów):

0,00Kierownik warsztatów szkolnych:

1,25Kierownik szkolenia praktycznego:

W tym etaty przeliczeniowe z przydziałów:

1,17Dyrektor:

3,48Wicedyrektor:

0,00Kierownik świetlicy:

0,00Kierownik internatu:

1,02Doradca metodyczny:

6) Etaty administracji i obsługi

7,250Administracja:

17,750Obsługa:

W tym administracja:

1,000główny księgowy

0,250inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

1,000kierownik gospodarczy

4,000specjalista

1,000specjalista d/s kadr

W tym obsługa:

1,000dozorca

1,000laborant

2,000rzemieślnik

1,000starszy woźny

12,750woźny

Arkusz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu ____________________

Arkusz zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe
_______________________________________ w dniu ____________________

_______________________________________ w dniu ____________________

_______________________________________ w dniu ____________________

Potwierdzam zgodność przygotowanego arkusza z obowiązującym prawem.

Data i podpis dyrektora szkoły Data i podpis osoby zatwierdzającej arkusz organizacyjny

Data generacji raportu:

Osoba generująca raport:
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