
Zarządzenie Nr 4271/2014
Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 17 marca 2014 r.

w  sprawie  ustalenia  norm  liczebności  oddziałów  w  szkołach  i  placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 34a ust 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.
887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317, 1650, z 2014 r. poz. 7), art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318), art. 32 ust. 2
pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) klasie – należy przez to rozumieć zespół wszystkich uczniów szkoły uczących się

według programu danego roku nauczania,
2) oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną szkoły,

stanowiącą zespół uczniów całej lub części klasy (w szkole oddział stanowi część
lub całość uczniów pobierających naukę w tej samej klasie),

3) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów wyodrębnioną z jednego lub wię-
cej oddziałów celem realizacji określonego rodzaju zajęć z powodu ich specyfiki
lub innych wymagań ustalonych w odrębnych przepisach.

§ 2

1. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w oddziałach ogólnodostępnych o liczebności:

1) w przedszkolach – od 23 do 25 uczniów z zastrzeżeniem ust. 5,
2) w klasach I-III szkół podstawowych z wyjątkiem ogólnokształcącej szkoły muzycznej

- od 22 do 25 uczniów z zastrzeżeniem ust. 4-5, przy czym górna granica liczebności
oddziałów klas II i III w roku szkolnym 2014/2015 oraz klas III w roku szkolnym
2015/2016 wynosi 30,

3) w klasach IV-VI szkół podstawowych z wyjątkiem ogólnokształcącej szkoły muzycz-

nej - od 22 do 28 uczniów z zastrzeżeniem ust. 2-5,
4) w ogólnokształcącej szkole muzycznej – od 16 do 24 uczniów z zastrzeżeniem ust. 5,

5) w gimnazjach – od 24 do 28 uczniów z zastrzeżeniem ust. 2-5,

6) w liceach ogólnokształcących - od 26 do 30 uczniów z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i 3

oraz ust. 5,



7) w technikach - od 26 do 30 uczniów z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 5,

8) w zasadniczych szkołach zawodowych - od 26 do 30 uczniów z zastrzeżeniem ust.

5,
9) w szkołach dla dorosłych wszystkich typów – od 26 do 36 uczniów z zastrzeże-

niem ust. 5.
2. Zaleca się, aby liczebność oddziałów tworzonych w klasach IV-VI szkół podstawo-

wych i gimnazjach nie była większa niż 26.
3. Oddziały w szkołach o liczebności:

1) od 22 do 24 uczniów mogą być tworzone, jeśli szkoła posiada warunki do organi-
zowania wszystkich zajęć bez podziału oddziału na grupy z wyjątkiem zajęć kom-
puterowych lub informatyki, na których dzielenie oddziału na grupy nie mniejsze
niż 11 osobowe jest dopuszczalne,

2) od 25 do 26 mogą być tworzone w szkołach, jeśli warunki lokalowe i przepisy pra-
wa umożliwiają organizację zajęć wychowania fizycznego bez podziału na grupy
lub jeśli istnieje możliwość utworzenia grup międzyoddziałowych skutkująca usta-
leniem przydziału godzin dla nauczycieli wychowania fizycznego nie wyższego niż
w przypadku braku podziału na grupy,

3) poniżej 28 uczniów mogą być tworzone, jeśli szkoła posiada warunki do organizo-
wania zajęć, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204), bez podziału na grupy.

4. W przypadku szkół obwodowych możliwe jest tworzenie oddziałów o mniejszej liczeb-
ności niż wskazana w ust. 1-3 po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) liczba uczniów przyjętych z obwodu szkoły jest niższa niż minimalna lub inna niż

wielokrotność dopuszczalnej w ust. 1-3 liczebności oddziałów,
2) liczba uczniów przyjęta z obwodów innych szkół oraz sposób podziału klasy na od-

działy minimalizują odstępstwo od norm ustalonych w ust. 1-3,
3) dyrektor uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 5. 

5. Utworzenie oddziałów o innej liczebności niż wskazana w ust. 1-4 jest możliwe po
uzyskaniu zgody Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury. Zgoda może być wyrażona
wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły.  

§ 3

1. Do ustalania liczebności i warunków organizacji oddziałów, w szczególności innych niż
ogólnodostępne,  w  tym  integracyjnych,  terapeutycznych,  specjalnych,  dwujęzycz-
nych, sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego lub artystycznych przepisy
niniejszego zarządzenia mają zastosowanie tylko w sprawach nie rozstrzygniętych w
odrębnych przepisach.

2. Dyrektor  przedszkola lub szkoły  jest  zobowiązany do takiej  organizacji  oddziałów,

o których mowa w ust. 1, aby łącznie z organizacją oddziałów ogólnodostępnych za-
pewnić racjonalizację przydziału godzin nauczycieli oraz zatrudnienia pracowników ad-
ministracji i obsługi.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  szkół  i  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Polityki Społecznej.



§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 1552/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia norm liczebności  oddziałów w szkołach i  placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


