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Szanowni Państwo 
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województwa wielkopolskiego 

 

 

 

W związku z obowiązkiem zasięgania przez organy prowadzące opinii kuratora 

oświaty w sprawie arkuszy organizacji będących podstawą funkcjonowania przedszkoli,  

szkół lub placówek w roku szkolnym 2017/2018 zachodzi potrzeba ustalenia ram 

współdziałania dla realizacji przedmiotowego zadania.  

Arkusze organizacji tworzy się z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym technologii 

informatycznych. Szanując Państwa autonomię w zakresie narzędzi stosowanych 

do tworzenia arkuszy, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazywanie 

informacji będących przedmiotem ww. opinii w formie zestawień spełniających wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów. Zakres informacji objętych opiniowaniem zostanie 

określony w terminie do 12 kwietnia br. i opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu. W sytuacjach szczególnych Wielkopolski Kurator Oświaty dopuszcza 

możliwość zwrócenia się o dodatkowe informacje, które są niezbędne do wydania opinii. 

Jednocześnie informuję, że opinia kuratora oświaty wydawana jest w ciągu 10 dni od dnia 

otrzymania arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki, nie później niż do dnia 

20 maja bieżącego roku.  

Wobec powyższego, Wielkopolski Kurator Oświaty prosi o:  

1) wypełnienie online dla każdej jednostki organizacyjnej załączonego formularza 

zgłoszeniowego, 

2) przekazanie wydruku ww. formularza wraz z arkuszem organizacji zawierającym dane 

stanowiące przedmiot opinii do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu bądź 

odpowiedniej Delegatury Kuratorium, zgodnie z właściwością terytorialną; ww.  

formularz traktowany jest jako wniosek o wydanie opinii. 

http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/
http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/


 

 

Arkusze organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, organy prowadzące mogą 

kierować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem 

dyrektora odpowiedniej jednostki. Decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego.  

Zapewniam, iż wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu będą z Państwem 

współpracować w celu sprawnego i zgodnego z prawem przygotowania arkuszy organizacji 

przedszkoli, szkół lub placówek na rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

 

       Wielkopolski Kurator Oświaty 

Elżbieta Leszczyńska 

 

 


