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Art. 110. [Arkusz organizacji szkoły i przedszkola] 1. Arkusz organizacji szkoły i 

przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym. 

2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, 

uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły 

artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania 

zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli. 

2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola 

opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a 

następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub 

przedszkola informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych. 

3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2–3 stosuje się odpowiednio. 
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