
ZARZĄDZENIE NR   80/2017 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 20 lipca 2017r. 

 
w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej                 
w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.). 

  
            zarządza się, co następuje: 
 

§1.Ustala się procedury dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Jastrowiu w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017r.                
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu.  

 
§2.Ustala się procedury dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej                           

im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy w związku z przekształceniem z dniem                       
1 września 2017r. w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego                       
w Brzeźnicy .  
 

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Jastrowie 
i Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr  80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta 
                                                                                                                                                                 Jastrowie z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie: określenia sposobu 

                                                                                                                                                                   wykonania  Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej  w Jastrowiu 
                                                                                                                                                                         z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

                                                                                                                                                        podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 
 

Harmonogram czynności 
 
 

Lp. Termin  
najpóźniej 
do 

Osoba realizująca  
w ramach  
odpowiedzialności  
i nadzoru 

Bezpośredni  
wykonawca 

Zadanie do realizacji Uwagi  

 
Działania formalnoprawne 

  
1. 31.08.2017r. Dyrektor  szkoły Dyrektor szkoły Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż                   

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego                      
i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym 
zatrudnienia  i przebiegu stażu. 
 

Data na pismach 
31.08.2017r. 

2. 31.08.2017r. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Sporządzenie wykazu spraw niezakończonych oraz dokonanie 
archiwizacji dokumentów z zakresu spraw zakończonych 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami i przekazanie do 
archiwum. 
 

 

3. 01.09.2017r. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego 
  

 

4. 07.09.2017r. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Wystąpienie o nadanie uprawnień do dostępu dla pracowników 
m.in. do SIO 
 

 



5. 14.09.2017r. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Wystąpienie  o zniesienie uprawnień  pracownikom szkoły, 
którzy mają dostęp m.in. do SIO  
 

SIO- do 31.08.2017r. 

 
Działania finansowe 

1. 28.07.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Przekazanie informacji do kontrahentów o przewidywanej                  
z dniem 01.09.2017r. zmianie nazwy użytkownika  
 

 

2. 31.07.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Złożenie w Urzędzie Skarbowym, zgłoszenia 
identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej  lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej 
podatnikiem lub płatnikiem. 
 

Druk NIP-2 zgłoszenie 
aktualizujące. 
Do wniosku należy 
dołączyć kserokopię 
Uchwały  Nr 375/2017 
Rady Miejskiej                    
w Jastrowiu                                                                                                  
z dnia 28 marca 2017r. 
w sprawie dostosowania 
sieci szkół                                                                                     
podstawowych                         
i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego 
 

3. 31.07.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Złożenie do Referatu Gospodarki Komunalnej UGiM                       
w  Jastrowiu wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz 
szkoły przekształconej z dniem 01.09.2017r.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. 

31.08.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Zamknięcie rachunków  bankowych lub zmiana nazwy 
dysponenta rachunków bankowych na przekształconą z dniem 
01.09.2017r. jednostkę oświatową   

Zwrot środków 
finansowych 
pozostałych na 
rachunkach bankowych 
wg stanu na dzień 
31.08.2017r.: 
- z rachunku 
podstawowego na 
rachunek szkoły 
przekształconą z dniem 
01.09.2017r. 
-z rachunku funduszu 
socjalnego na rachunek 
funduszu socjalnego 
szkoły przekształconej            
z dniem 01.09.2017r. 
 

5. Od 
31.08.2017r. 
– 7 dni 

Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza 
wyrejestrowania szkoły przed przekształceniem jako płatnika 
składek.   
 

Druk ZWPA 

6. Od 
01.09.2017r. 
– 7 dni 

Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza 
zgłoszenia pracowników szkoły przekształconej z dniem 
01.09.2017r.  
 

Druk ZPA 

7. 31.08.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Uzgodnić na dzień 31.08.2017r. księgi rachunkowe szkoły, 
które stają się księgami rachunkowymi ośmioletniej szkoły 
podstawowej z dniem 1 września 2017r. z zachowaniem 
kontynuacji zgodnie z przepisami ustawy  o rachunkowości                
oraz ustaleniami określonymi w polityce rachunkowości 
obowiązującej z dniem 1 września 2017r.   
 

 



8. Do 
10.09.2017r. 

Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, 
Rb-28S za okres 01.01.2017r.- 31.08.2017r. wraz                                  
z załącznikami 

Zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z 
dnia 16 stycznia 2014r. 
w sprawie 
sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 
2016r. poz.1015 ze zm.) 

9. 05.09.2017r. Dyrektor szkoły Główny 
księgowy 

Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych 
nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli 
przechodzących nas emerytury w trybie art.88 Karty 
Nauczyciela. 

 

 
 
 


