Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19.02.2020 r.

Regulamin Organizacyjny
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

1)
2)
3)
4)
5)

Postanowienia ogólne
Organizacja szkoły
Zasady funkcjonowania szkoły
Zakresy zadań
Przepisy końcowe

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – (Dz.U. 2017 poz. 59)
3. Art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach, zasady jej
funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych.
§2
Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach;
2) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach;
4) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach;
5) głównym księgowym – należy przez to rozumieć głównego księgowego Szkoły
Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Pabianicach;
6) kierowniku gospodarczym - należy przez to rozumieć kierownika gospodarczego
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Pabianicach;
7) referencie ds. księgowości – należy przez to rozumieć referenta ds. księgowości
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Pabianicach;
8) sekretarzu szkoły - należy przez to rozumieć sekretarza Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach;
9) samodzielnym referencie ds. księgowości - należy przez to rozumieć samodzielnego
referenta ds. księgowości Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach.
10) referencie - - należy przez to rozumieć referenta Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach.

§3
1. Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach jest Gmina Miejska Pabianice.
2. Szkoła jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
3. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi działalność finansową w oparciu o dotacje
z budżetu miasta.
4. Kierownikiem szkoły jest dyrektor.
5. Szkoła ma swoją siedzibę w Pabianicach przy ulicy 20 Stycznia 9/13.
6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują:
1) przepisy normujące zasady obiegu dokumentacji finansowo- księgowej;
2) zakładowy plan kont.
7. Do składania w imieniu Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych
osób:
1) dyrektora szkoły;
2) głównego księgowego.
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8. Sprawozdania finansowe oraz wszelkie dokumenty rozliczeniowo-finansowe podlegają
kontroli wstępnej i są podpisywane przez:
1) dyrektora szkoły;
2) głównego księgowego.
§4
Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, w szczególności:
1) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły.
2) Kształtuje środowisko wychowawcze poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
b) realizowanie zadań wychowawczych szkoły zawartych w Programie WychowawczoProfilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach;
3) Sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb, poprzez:
a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
b) umożliwienie spożywania posiłków,
c) udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom;
4) Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bhp;
5) Realizuje inne obowiązki i uprawnienia, wynikające z przepisów oraz uchwał organów
gminy;
6) Realizuje obowiązki i uprawnienia służące placówce jako pracodawcy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy i ustawą o systemie oświaty.
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ROZDZIAŁ II
Organizacja Szkoły

1)
2)
3)

4)

§5
Strukturę organizacyjną szkoły stanowią:
Kierownictwo szkoły - dyrektor i wicedyrektor oraz kierownik świetlicy;
Pracownicy pedagogiczni;
Pracownicy administracyjni:
a) główny księgowy,
b) kierownik gospodarczy,
c) sekretarz szkoły,
d) referent ds. księgowości,
e) samodzielny referent ds. księgowości,
f) referent
pracownicy obsługi:
a) woźny,
b) sprzątacz, sprzątaczka,
c) starszy szatniarz,
d) starszy konserwator,
e) starszy rzemieślnik,
f) robotnik do prac ciężkich,
g) szef kuchni,
h) pomoc kuchenna,
i) intendent.
§6

1. Personel szkoły podlega dyrektorowi.
2. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności
zatwierdzone przez dyrektora.
3. Wielkość zatrudnienia w szkole ustala dyrektor, zgodnie z przepisami oraz
w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Schemat organizacyjny szkoły przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu.
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ROZDZIAŁ III
Zasady funkcjonowania szkoły
§7
Szkoła działa w oparciu o następujące zasady:
a) praworządności,
b) służebności wobec społeczności,
c) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
d) jednoosobowego kierownictwa,
e) kontroli wewnętrznej,
f) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym i administracyjno
obsługowym,
g) wzajemnego współdziałania.

-

§8
Pracownicy szkoły w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami
prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.
§9
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem
szkoły.
2. Zakupy i inwestycje są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień
publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 EURO.
§ 10
1. Jednostkowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego
przełożonego, wynikającego ze służbowego podporządkowania.
2. Szkołą kieruje dyrektor i wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora szkoły,
głównego księgowego, kierownika gospodarczego oraz pozostałych pracowników, którzy
ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.
3. W razie nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje wicedyrektor szkoły.
§ 11
1. Pracownicy w szkole są zobowiązani do współdziałania w szczególności w zakresie
wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
2. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminów.
3. Wszyscy pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu
pracy.
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ROZDZIAŁ IV
Zakresy zadań
§ 12
Zakres obowiązków dyrektora szkoły
1. Dyrektor szkoły, jako kierownik jednostki samorządu terytorialnego, wykonuje uchwały
organu prowadzącego.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor szkoły jest organem nadzoru pedagogicznego dla pracowników pedagogicznych
i wypełnia w tym zakresie zadania opisane w ustawach i przepisach oświatowych.
4. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór
w zakresie przestrzegania przez nią prawa.
5. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących.
6. Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji
administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
7. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
8. Sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli.
9. Sprawuje nadzór nad klasami integracyjnymi.
10. Przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły oraz dokonuje w nim zmiany.
11. Sprawuje nadzór nad organizacją nauczania indywidualnego uczniów.
12. Organizuje i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzaminu ósmoklasisty.
13. Kontroluje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz innej dokumentacji
szkolnej.
14. Przygotowuje oceny pracy nauczycieli.
15. Przygotowuje plan lekcji oraz dokonuje w nim zmian.
16. Prowadzi rozmowy, mediacje z uczniami i rodzicami.
17. Organizuje i sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych i innych.
18. Organizuje nabór do szkoły.
19. Sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
20. Sprawuje kontrolę zarządczą.
21. Sporządza pisma do WEKiS oraz innych wydziałów UM Pabianice w związku
z działalnością szkoły.
21. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 13
Zakres obowiązków wicedyrektora
1. Zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
2. Organizuje bieżącą pracę szkoły a w szczególności:
1) zapewnia zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
2) sporządza comiesięczne wykazy godzin ponadwymiarowych oraz prowadzi
obowiązującą w tym zakresie dokumentację;
3) koordynuje wyjścia i wycieczki.
3. Sprawuje wraz z dyrektorem nadzór pedagogiczny według ustalonego planu nadzoru
pedagogicznego.
4. Kontroluje pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw.
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5. Kontroluje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz innej dokumentacji
szkolnej.
6. Uczestniczy w opracowaniu rocznego planu pracy szkoły i planu nadzoru pedagogicznego,
opracowuje sprawozdania realizacji planu pracy i planu nadzoru.
7. Przygotowuje projekty zmian procedur, instrukcji i regulaminów obowiązujących
w szkole.
8. Prowadzi nadzór nad mieniem szkoły.
9. Uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnej.
10 Uczestniczy w pracach zespołu doradczego ZFŚS.
11. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych.
12. Sprawuje nadzór nad zakupem podręczników w ramach rządowych programów.
13. Sprawuje nadzór nad pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.
14. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w związku z przeprowadzaniem okresowych
ocen pracowników samorządowych.
15. Wspomaga dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.
16. Prowadzi wspólnie z sekretarzem szkoły teczki akt osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
17. Sporządza pisma do WEKiS oraz innych wydziałów UM Pabianice w związku
z działalnością szkoły.
18. Tworzy plany urlopów pracowników szkoły oraz bieżąco kontroluje rozliczanie czasu
urlopów oraz innych dni wolnych od pracy dla pracowników szkoły.
19. Bierze udział w pracach komisji przetargowych i przy rozstrzyganiu zapytań ofertowych.
20. Nadzór nad terminowością wykonywania badań lekarskich przez pracowników
21 Wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń.
22. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.
§ 14
Zakres obowiązków nauczyciela
1. Nauczyciel jest obowiązany w szczególności:
1) wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
2) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
3) przestrzegać regulaminu pracy;
4) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
5) dbać o dobro szkoły, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
6) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego.
7) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
8) realizować inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów;
9) realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;
10) brać udział w zebraniach rady pedagogicznej;
11) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
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12) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez
dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
13) uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku
szkolnego,
14) starannie prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej;
15) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.
2. Każdy nauczyciel może zostać zobowiązany do pracy w zespołach
przeprowadzających ewaluację wewnętrzną lub innych zespołach zadaniowych
powołanych przez dyrektora.
3. Każdy nauczyciel może zostać zobowiązany do wykonywania funkcji: protokolanta,
członka różnych komisji, opiekuna (kółka, sekcji, samorządu, innych) lub wykonywania
innych zajęć i prac, które wynikają z przepisów prawa oświatowego i są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania szkoły.
§ 15
Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych,
źródłowych i tekstowych;
3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
4) konserwacja zbiorów;
5) inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem odrębnych przepisów;
6) współpraca z innymi bibliotekami i z rodzicami;
7) udział w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
11) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
§ 16
Zakres obowiązków pedagoga szkolnego i psychologa
Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 17
Zakres obowiązków logopedy
Do zadań logopedy w szkole w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współ-pracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 18
Zakres obowiązków kierownika oraz nauczycieli świetlicy
1. Do zadań kierownika świetlicy należy:
1) sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny;
2) organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie
z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem;
3) zbieranie kart zgłoszeń do świetlicy
4) podział uczniów na grupy i przydział grup nauczycielom;
5) ustalenie w porozumieniu z dyrektorem godzin pracy nauczycielom;
6) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych;
7) układanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli świetlicy, prowadzenie księgi
zastępstw;
8) codzienne przekazywanie ustalonych zastępstw wicedyrektorowi;
9) opracowanie sprawozdań z pracy świetlicy;
10) nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich
uzupełnienie i ewentualną wymianę;
11) współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych;
12) systematyczna kontrola dziennika zajęć w świetlicy;
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13) branie udziału w pracach komisji przetargowych i przy rozstrzyganiu zapytań ofertowych.
14) realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy;
15) wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań nauczycieli świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków nauki własnej, przyzwyczajanie
do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie gier i zabaw ruchowych
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
2) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
3) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia
codziennego,
4) dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń świetlicy;
5) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
6) sprawowanie opieki nad uczniami nie uczestniczącymi w zajęciach z religii,
wychowania do życia w rodzinie i języków obcych;
7) prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy.
§ 19
Zakres obowiązków referenta
1. Miła i sprawna obsługa dzieci, rodziców i pracowników szkoły, wynikająca z bieżącej
pracy w sekretariacie: wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych oraz wypełnianie
i ewidencjonowanie wniosków dotyczących ubezpieczenia uczniów.
2. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej poprzez:
1) przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje
i inne), zabezpieczenie tajności i poufności spraw oraz właściwe przechowywanie
pieczęci urzędowych;
3) prowadzenie składnicy akt;
4) prowadzenie list obecności pracowników administracyjno-obsługowych;
5) nadzór nad aktualizowaniem pracowniczych książeczek zdrowia;
6) wysyłanie i odbieranie korespondencji służbowej;
7) obsługa kserokopiarki dla potrzeb szkoły;
8) komputerowe pisanie pism.
3. Prowadzenie:
1) księgi uczniów oraz księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
2) drukowanie arkuszy ocen, nadzór nad księgami arkuszy ocen;
3) zeszytu telefonogramów;
4) list uczniów w klasach;
5) dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauk;
6) dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów;
7) dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną szkoły;
8) dokumentacji związanej z przyjęciem ucznia z innej szkoły lub przepisaniem ucznia
do innej szkoły;
9) prowadzenie rejestru wypadków;
10) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie stosownej dokumentacji w związku
z odszkodowaniami dla uczniów.
4. Opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i obsługa programu SIO (dane dotyczące
nauczycieli).
5. Ponoszenie odpowiedzialności za nieterminowe i niezgodne pod względem formalnym
i rzeczowym wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków.
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6. Przestrzeganie regulaminu pracy.
7. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, instrukcji, zarządzeń
i wytycznych.
9. Przestrzeganie poufności danych, zabezpieczenia mienia, bhp i ppoż.
10. Współpraca i pomoc samodzielnemu referentowi d.s. księgowości w obsłudze funduszu
świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów)
i funduszu zdrowotnego (nauczyciele czynni i emerytowani szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli z terenu miasta Pabianic).
11. Terminowe i właściwe pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie
obowiązków służbowych.
12. Przyjmowanie i wypełnianie wniosków na pożyczkę i zwrotów wkładów.
13. Przyjmowanie interesantów.
14. Załatwianie spraw związanych z działalnością Kasy: odbieranie wyciągów z PKO,
wysyłanie korespondencji.
15. Wdrażanie programu służącego do obsługi księgowej MPKZP.
16. Obsługa programu księgowego MPKZP.
17. Sporządzanie bilansu i rocznych sprawozdań.
18. Zastępowanie samodzielnego referenta ds. MPKZP podczas jego nieobecności.
19. Prowadzenie SIO w zakresie danych kadrowych.
20. Sporządzanie, podliczanie i wysyłanie list potrąceń raz w miesiącu do przedszkoli i szkół
podstawowych na terenie miasta Pabianic.
21.Księgowanie analityczne i uzgadnianie list potrąceń z księgowymi placówek.
22. Uzgadnianie kont bankowych i kasowych.
23. Prowadzenie na bieżąco rejestru kont członkowskich - przyjmowanie deklaracji.
24. Sporządzanie imiennego załącznika do sprawozdania rocznego.
25. Powiadamianie członków Kasy o stanie wkładów i zadłużeń.
26. Przyjmowanie i wypełnianie wniosków na pożyczkę i zwrotów wkładów.
27. Sumowanie kont analitycznych.
28. Księgowanie analityczne bilansu otwarcia kont analitycznych.
29. Zakładanie kont analitycznych.
30. Księgowanie pożyczek i zwrotów wkładów.
31. Księgowanie syntetyczne - prowadzenie Księgi Głównej.
32. Analizowanie raz w kwartale kont członkowskich.
33. Sporządzanie not, poleceń księgowania i przelewów.
34. Podliczanie i uzgadnianie Dzienników Kont członkowskich „C”.
35. Windykacja należności i wysyłanie zawiadomień.
36. Załatwianie spraw związanych z działalnością Kasy: odbieranie wyciągów z PKO,
wysyłanie korespondencji.
37. Księgowanie dokumentów bankowych dotyczących MPKZP i Kasy Pogrzebowej oraz
raportów kasowych.
38. Zastępowanie sekretarza szkoły podczas jego nieobecności.
39. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz
informowanie ich o postępach i wynikach pracy oraz napotykanych trudnościach
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
§ 20
Zakres obowiązków samodzielnego referent ds. księgowości
1. Prowadzenie kasy szkolnej w tym:
1) Sumienne, terminowe i staranne wykonywanie pracy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcji kasowej;

11

2) Przyjmowanie wpłat z różnych tytułów na drukach ścisłego zarachowania;
3) Terminowe odprowadzanie wpłat do banków;
4) Rejestrowanie wszystkich operacji kasowych: wpłat, wypłat, zaliczek w gotówce
i odprowadzeń;
5) Prowadzenie na bieżąco raportów kasowych z:
a) budżetu,
b) funduszu socjalnego pracowników szkoły,
c) funduszu socjalnego emerytów,
d) funduszu zdrowotnego,
e) Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zamykanie ich w zależności od ilości
operacji kasowych,
f) Samodzielny referent ds. księgowości odpowiada za zgodność gotówki w kasie oraz
prawidłowe jej przechowywanie.
2. Zamawianie i odbieranie czeków gotówkowych z banków.
3. Sporządzanie przelewów pożyczek z PKZP i innych, w tym list wypłat.
4. Zanoszenie przelewów do banku oraz przynoszenie wyciągów bankowych.
5. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz pożyczek i świadczeń z funduszu socjalnego.
6. Dokonywanie wypłat realizowanych rachunków, faktur po uprzedniej akceptacji i opisaniu
dokumentów.
7. Wystawianie not obciążeniowych dla poszczególnych placówek oświatowych dotyczących
odpisu należnego na dany rok kalendarzowy od emerytów z poza rejonu na fundusz
socjalny emerycki.
8. Składanie zamówień gotówki do banków na wypłaty z poszczególnych kont.
9. Zamawianie konwojowania gotówki w firmie ochroniarskiej.
10. Pobieranie gotówki z banków na pogotowie kasowe i wypłaty na poszczególne konta.
11. Przyjmowanie wpłat na Radę Rodziców, księgowanie i sporządzanie sprawozdań.
12. Wykonywanie czynności w zastępstwie podczas dłuższej nieobecności specjalisty
ds. MPKZP.
13. Prowadzenie dokumentacji księgowej Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów
i pracowników szkoły (księgowanie rat pożyczek).
1) sporządzanie zestawień rocznych z spłaty pożyczek z ZFŚS pracowników i emerytów;
2) sporządzanie planu finansowego ZFŚS emerytów.
14. Przyjmowanie podań i wniosków oraz prowadzenie stosownych rejestrów osób
podległych pod fundusz świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów) i fundusz zdrowotny (nauczyciele czynni i emerytowani szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu miasta Pabianic).
15. Uczestniczenie w posiedzeniach komisji rozpatrujących wnioski.
16. Przygotowywanie dokumentów do wypłaty tych świadczeń (listy, umowy, rozliczenia
podatku).
17. Przyjmowanie podań i wniosków oraz prowadzenie stosownych rejestrów pracowników
Szkoły Podstawowej nr 16 w zakresie funduszu świadczeń socjalnych oraz przygotowanie
dokumentów do wypłaty tych świadczeń.
18. Sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkoły.
19. Zastępowanie sekretarza szkoły podczas ich nieobecności.
20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz
informowanie ich o postępach i wynikach pracy oraz napotykanych trudnościach
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
21. Przestrzeganie regulaminu pracy.
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§ 21
Zakres obowiązków głównej księgowej
1. Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane dla głównych księgowych jednostek
budżetowych.
2. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:
Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli
dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych
i gospodarczych;
Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów
wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami,
polegającymi głównie na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji szkoły,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań;
Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji szkoły;
Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych mu
obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych
jednostek oraz ich zmian,
c) następnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot
księgowań.
d) dokonywanie kontroli w ramach kontroli zarządczej i ustawy o pracownikach
samorządowych.
Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły,
dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów księgowych,
c) wynikających z kontroli zarządczej i ustawy o pracownikach samorządowych;
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań;
9) Sporządzanie rozliczeń i prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie PFRON:
a) sporządzanie listy osób z orzeczeniami o niepełnosprawności,
b) sporządzanie comiesięcznej oraz rocznej deklaracji bądź informacji w zakresie PFRON;
10) Obsługa programu bankowego- sporządzanie i wysyłka przelewów bankowych oraz
pobieranie wyciągów:
a) składanie zleceń gotówkowych do banku,
b) opłacanie na bieżąco faktur spływających do placówki,
c) ostemplowywanie oraz opis faktur,
d) kompletowanie danych kontrahentów w systemie bankowym,
e) sporządzanie paczek z list płac, przelew ZUS, podatkowych i innych wynikających
z działalności placówki;
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11) Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w programie Sputnik moduł finansowoksięgowy:
a) wprowadzanie dowodów księgowych do programu,
b) sporządzanie comiesięcznie sprawozdań Rb-s28 i Rb-s27,
c) sporządzanie kwartalne sprawozdań Rb-N i Rb-Z,
d) wysyłka oraz dostarczanie ww sprawozdań w terminie do UM;
12) Wystawianie faktur sprzedaży z systemu firmy Sputnik moduł Faktury;
13) Sporządzanie comiesięcznej deklaracji VAT, rejestrów zakupu, rejestrów sprzedaży,
jednolitych plików kontrolnych JPK;
14) Sporządzanie sprawozdań do GUS, Urzędu Skarbowego;
15) Sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych do 30000 euro;
16) Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych środków trwałych, pozostałych środków
trwałych;
17) Prowadzenie kartotek ZFŚS pracowniczego, scentralizowanego ZFŚS emerytów
i rencistów oraz Fundusz Zdrowotnego;
18) Nadzór oraz uczestniczenie w Zarządzie MPKZP;
19) Rozliczanie dotacji na podręczniki, sporządzanie sprawozdań RB – 50;
20) Sporządzanie planów budżetowych placówki;
21) Sporządzanie planów oraz sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli;
22) Sporządzanie planów oraz sprawozdań z ZFSS pracowniczego, ZFSS emerytów
i rencistów oraz Funduszu Zdrowotnego do związków zawodowych;
23) Wystawianie rachunków dotyczących wynajmu pomieszczeń szkolnych.
24) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz
informowanie ich o postępach i wynikach pracy oraz napotykanych trudnościach
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
§ 22
Zakres obowiązków sekretarza szkoły
Do obowiązków sekretarza szkoły należy sumienne wykonywanie pracy, terminowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a szczególnie z instrukcją kancelaryjną i kodeksem
postępowania administracyjnego, między innymi:
1. Miła i sprawna obsługa dzieci, rodziców i pracowników szkoły, wynikająca z bieżącej
pracy w sekretariacie: wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych oraz wypełnianie
i ewidencjonowanie wniosków dotyczących ubezpieczenia uczniów.
2. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej poprzez:
1) przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje
i inne), zabezpieczenie tajności i poufności spraw oraz właściwe przechowywanie
pieczęci urzędowych;
3) prowadzenie składnicy akt;
4) prowadzenie list obecności pracowników administracyjno-obsługowych;
5) nadzór nad aktualizowaniem pracowniczych książeczek zdrowia;
6) wysyłanie i odbieranie korespondencji służbowej;
7) obsługa kserokopiarki dla potrzeb szkoły;
8) komputerowe pisanie pism.
3. Prowadzenie:
1) księgi uczniów;
2) księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
3) drukowanie arkuszy ocen, nadzór nad księgami arkuszy ocen;
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zeszytu telefonogramów;
list uczniów w klasach;
dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauk;
dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów;
dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną szkoły;
dokumentacji związanej z przyjęciem ucznia z innej szkoły lub przepisaniem ucznia
do innej szkoły;
10) prowadzenie rejestru wypadków;
11) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie stosownej dokumentacji w związku
z odszkodowaniami dla uczniów.
4. Opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i obsługa programu SIO (dane dotyczące
uczniów).
5. Ponoszenie odpowiedzialności za nieterminowe i niezgodne pod względem formalnym
i rzeczowym wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków.
6. Przestrzeganie regulaminu pracy.
7. Przestrzeganie poufności danych, zabezpieczenia mienia, bhp i ppoż.
8. Sporządzanie, aneksowanie, aktualizacja zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu
Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo Oświatowe umów o pracę po akceptacji podań
o pracę oraz zapisów umowy przez dyrektora szkoły.
9. Przyjmowanie wniosków w ramach ZFŚS.
10. Przygotowanie w porozumieniu z księgową planów finansowych ZFŚS.
11. Udział w pracach komisji ZFŚS.
12. Prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Prowadzenie archiwizacji akt osobowych pracowników.
14. Sporządzanie pism do WEKiS oraz innych wydziałów UM Pabianice w związku
z działalnością szkoły.
15. Odbieranie i dostarczanie korespondencji służbowej do odpowiednich instytucji.
16. Zastępowanie w razie potrzeby innych pracowników administracji szkoły.
17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz
informowanie ich o postępach i wynikach pracy oraz napotykanych trudnościach
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 23
Zakres obowiązków kierownika gospodarczego
1. Nadzór nad działalnością personelu obsługowego szkoły:
1) dokonywanie przydziału czynności i godzin pracy pracownikom obsługowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami szkoły;
2) dokonywanie przydziału czynności za nieobecnych pracowników;
3) kontrola dyscypliny pracy pracowników obsługi;
4) wnioskowanie o ukaranie pracowników obsługi do dyrektora szkoły - zgodnie z KP;
5) sporządzanie wykazów premii, godzin nadliczbowych (zleconych) - zgodnie z KP;
6) planowanie urlopów wypoczynkowych pracowników obsługi i przedstawienie ich
do akceptacji dyrektorowi szkoły;
7) przeprowadzanie kontroli czasu pracy podległego bezpośrednio personelowi obsługi
- zgodnie z ich zakresem czynności;
2. Nadzór i organizacja prawidłowego zabezpieczania budynku szkoły oraz mienia
szkoły.
3. Nadzór nad gospodarką energetyczną – gazem, wodą, prądem.
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4. Nadzór nad konserwowaniem urządzeń chłodniczych, gastronomicznych, gaśniczych,
odgromowych, elektrycznych, instalacji telefonicznej, urządzeń wod.-kan i innych,
które posiada szkoła.
5. Kontrola stanu czystości w budynku szkoły i otoczenia szkoły.
6. Planowanie i organizacja wszelkiego rodzaju napraw sprzętu i pomocy
dydaktycznych, remontów bieżących i kapitalnych na terenie placówki, wynikających
z okresowych przeglądów.
7. Monitorowanie książki usterek.
8. Organizacja okresowych przeglądów szkoły pod kątem remontów bieżących
i kapitalnych, oceny pod względem bezpieczeństwa i ppoż.
9. Kierownik gospodarczy odpowiada za dokumentację techniczną budynków szkoły.
10. Organizacja komisji przetargowych związanych z remontami szkoły.
11. Udział w pracach komisji przetargowych związanych z remontami szkoły.
12. Organizacja inwentaryzacji, znakowanie wyposażenia i sprzętu.
13. Kierownik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne
podjętych decyzji.
14. Kierownik gospodarczy ma obowiązek dbać o stworzenie odpowiednich warunków
pracy i atmosferę wśród personelu obsługowego szkoły.
15. Współpraca z dyrektorem szkoły oraz główną księgową w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz wykonywanie innych czynności zgodnych
z pełnionym zakresem obowiązków zleconych przez przełożonego.
16. Organizacja zakupu sprzętu, wyposażenia i środków czystości szkoły po
zaakceptowaniu przez Dyrektora.
17. Nadzór nad wykonaniem okresowych przeglądów technicznych budynku oraz
instalacji wewnętrznych przewidzianych przepisami prawa.
18. Nadzór nad mieniem szkoły w przypadku awarii lub włamania występujących
zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
19. Nadzór i organizacja pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych.
20. Dostarczanie i odbierania korespondencji służbowej do odpowiednich instytucji.
21. Przestrzeganie regulaminu pracy.
22. Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i środki BHP.
24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę
oraz informowanie ich o postępach i wynikach pracy oraz napotykanych trudnościach
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
§ 24
Zakres obowiązków referenta ds. księgowości
1. Terminowe sporządzanie list płac oraz zasiłków itp. świadczeń.
2. Wyliczanie ekwiwalentów, odpraw oraz innych świadczeń pieniężnych.
3. Dokonywanie potrąceń na listach płac oraz odprowadzanie kwot potrąceń na
odpowiednie rachunki.
4. Prowadzenie kartotek osobowych zarobkowych, zasiłkowych i podatkowych.
5. Przyjmowanie i załatwianie korespondencji i reklamacji dotyczącej wynagrodzeń.
6. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
7. Prowadzenie spraw z tytułu zobowiązań komorniczych pracowników.
8. Sporządzanie rozliczeń i prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie PFRON:
1) sporządzanie listy osób z orzeczeniami o niepełnosprawność;
2) sporządzanie comiesięcznej oraz rocznej deklaracji bądź informacji w zakresie
PFRON.
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9. Sporządzanie sprawozdań i informacji związanych z płacami.
10. Sporządzanie wymaganych zestawień płacowych i sprawozdań GUS z zakresu
wynagrodzeń i zatrudnienia oraz obsługa programu statystycznego SIO w zakresie
dotyczącym płac.
11. Prowadzenie spraw pracowników szkoły w zakresie ubezpieczeń społecznych:
1) obsługa programu Płatnik;
2) przygotowywanie i wysyłanie comiesięcznych deklaracji DRA, RSA, RCA;
3) przygotowywanie korekt deklaracji ZUS;
4) prostowanie zaistniałych błędów wynikających z wewnętrznego przetworzenia
deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych w ZUS;
5) przygotowywanie WS IWA;
6) wysyłka przelewów ZUS zgodnie z wysłanymi deklaracjami.
12. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników oraz byłych
pracowników szkoły -Rp7.
13. Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z pozyskaniem certyfikatu
kwalifikowanego niezbędnego do przesyłki dokumentów do ZUS i innych instytucji
14. Odbieranie i dostarczanie korespondencji służbowej do odpowiednich instytucji.
15. Opisywanie dowodów księgowych i poprawne ich ostemplowanie.
16. Przygotowywanie wniosków i odpowiedniej dokumentacji o staże i przygotowywanie
zawodowe.
17. Wszystkie dokumenty winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
i instrukcją kancelaryjną.
18. Obsługa programu bankowego- sporządzanie i wysyłka przelewów bankowych oraz
pobieranie wyciągów.
19. Przestrzeganie regulaminu pracy.
20. Referent ds. księgowości ponosi odpowiedzialność za nieterminowe i niezgodne pod
względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu
obowiązków.
21. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z pozyskaniem certyfikatu
kwalifikowanego niezbędnego do przesyłki dokumentów do ZUS i innych instytucji.
22. Prowadzenie rozliczeń stażu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły w celu
określenia wysokości dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz innych
dodatków.
23. Wystawianie świadectw pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24. Przygotowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w związku ze stażami,
przygotowaniem zawodowym, robotami publicznymi.
25. Ewidencja w programie Vulcan Optivum zwolnień lekarskich, urlopów
wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, badań lekarskich i innych.
26. Wystawianie skierowań na badania lekarskie pracowników.
27. Zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności.
28. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły oraz głównego
księgowego, wynikających z potrzeb szkoły.
§ 25
Zakres obowiązków woźnego
Do
obowiązków
woźnego
należy
staranne
wykonywanie
pracy
zgodnie
z obowiązującym regulaminem:
1) przestrzeganie czasu pracy oraz postanowień Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy
obowiązującego w zakładzie pracy;
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2) patrolowanie budynku szkoły, toalet, korytarzy szkolnych, szatni podczas przerw
i podczas lekcji oraz w razie konieczności terenu boisk szkolnych i reagowanie na wszelkie
przejawy dewastacji oraz zachowań uczniów mogących świadczyć o ich demoralizacji;
3) doprowadzenie do pedagogów szkolnych uczniów palących papierosy, zachowujących się
agresywnie lub w sposób sprawiający zagrożenie dla mienia szkoły lub zdrowia uczniów;
4) reagowanie na wszelkie przejawy agresji wśród uczniów;
5) reagowanie na przebywanie w szkole osób do tego nieuprawnionych;
6) stała współpraca z dyrekcją i pedagogami w celu działań prewencyjnych służących
poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole;
7) w okresie zimowym odśnieża chodniki i posypuje je piachem;
8) w razie konieczności pełnienie innych zadań zleconych przez Dyrekcję Szkoły lub
kierownika gospodarczego.
§ 26
Zakres obowiązków sprzątacza/sprzątaczki
Do obowiązków sprzątacza/sprzątaczki należy staranne wykonanie prac, utrzymanie czystości
i porządku w wydzielonym rejonie pracy zgodnie z wymogami higieny szkolnej.
1. Dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną ścierką z wszelkich powierzchni w salach
lekcyjnych wraz z zapleczem, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych
(z krzeseł, ławek, drabinek, parapetów, szafek, półek, gablot, obrazów, grzejników,
opraw oświetleniowych itp.).
2. Dokładne mycie okien minimum dwa razy do roku oraz systematycznie wszystkich
powierzchni szklanych.
3. Dokładne mycie tablic szkolnych.
4. Systematyczne zmywanie na mokro wszystkich korytarzy klatek schodowych oraz
sprzątanie toalet dwa razy dziennie.
5. Codzienne podlewanie kwiatów oraz mycie ich raz w miesiącu.
6. Raz w tygodniu mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych.
7. Codzienne mycie podłóg, opróżnianie koszy na śmieci.
8. Systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń sanitarnych (muszle, miski sedesowe,
pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne, glazura, kabiny itp.).
9. Systematyczne dezynfekowanie sanitariów rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym,
pastowanie podłóg i parkietów.
10. Pranie firanek i zasłon podczas ferii zimowych i letnich oraz ich zawieszanie.
11. Codzienne odkurzanie i czyszczenie wykładzin podłogowych.
12. Osuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, obrazów i gablot spod szaf i regałów.
13. Systematyczna współpraca z opiekunami pracowni w zakresie utrzymania porządku,
wyposażenia sal i zabezpieczania sprzętu.
14. Przygotowanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie.
15. Sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi w salach, łazienkach, gabinetach, wygaszanie
niepotrzebnych świateł.
16. Pilnowanie porządku na wyznaczonych korytarzach podczas przerw lekcyjnych wraz
z dyżurującymi nauczycielami.
17. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na zlecenie
kierownika gospodarczego.
18. Zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej,
grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków itp. z wpisaniem do zeszytu znajdującego
się w sekretariacie.
19. Dozór nad szatniami w czasie lekcji i przerw.
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20. Otwieranie szatni dla klas rozpoczynających bądź kończących zajęcia oraz dla
uczniów zwolnionych w trakcie lekcji, boks po przebraniu się młodzieży pozostaje
zamknięty w ciągu dnia.
21. Zabezpieczenie rzeczy pozostawionych w szatni.
§ 27
Zakres obowiązków starszego szatniarza
W szczególności do obowiązków należy:
1) nadzór nad monitoringiem wewnętrznym szkoły;
2) zabezpieczenie szkoły przed dostępem osób niepowołanych;
3) pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły;
4) pilnowanie mienia szkoły w godzinach pracy;
5) wykonanie obchodu terenu i budynku szkoły przed jej zamknięciem;
6) sprawdzenie kurków wodociągowych i gazowych, wygaszanie świateł;
7) zamknięcie i otwarcie budynku szkoły (załącza alarm);
8) sprawdzanie zalecanego obuwia przy głównym wejściu do szkoły;
9) informowanie interesantów;
10) przed wykonaniem kontroli budynku, zamknięcie wszystkich drzwi na klucz;
11) zamknięcie bramy po zakończeniu pracy nauczycieli i pracowników obsługi;
12) sprawdzanie stanu pomieszczeń wynajmowanych;
13) zwracanie uwagi na ład, porządek oraz poszanowanie mienia szkoły.
§ 28
Zakres obowiązków starszego konserwatora
Do obowiązków starszego konserwatora należy staranne wykonywanie pracy zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
1) bezwzględne reagowanie na występujące zagrożenia porażeniowo-prądowe,
natychmiastowe zabezpieczenie oraz usunięcie usterki;
2) naprawy gniazd, wyłączników, zabezpieczeń, połączeń;
3) wykonanie połączeń elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym;
4) konserwacja urządzeń w wentylatorowni;
5) sezonowe przeglądy instalacji elektrycznej, słaboprądowej, naprawa dzwonków;
6) kontrola stanu oświetlenia pracowni, sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych,
oświetlenia zewnętrznego obiektu, piwnic światła awaryjnego. W razie potrzeby
dokonać wymiany na nowe lampy, żarówki;
7) naprawa uziomów;
8) przeglądy i konserwacja nagłośnienia w szkole;
9) udostępnienie pomieszczenia do kontroli stanu licznika przez inkasenta;
10) utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach, gdzie były wykonywane prace
naprawcze;
11) zakup drobnych materiałów budowlano–instalacyjnych;
12) drobne naprawy sprzętu AGD, TV, komputerów, telefonów i sieci;
13) ponoszenie odpowiedzialności za nieterminowe lub niestaranne wykonywanie zadań
wynikających z zakresu obowiązków;
14) wykonywanie połączeń elektrycznych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
15) kontrola zapisów w dzienniku usterek i na bieżąco ich realizowanie;
16) wykonywanie innych prac za nieobecnych pracowników na zlecenie kierownika
gospodarczego lub dyrekcji.
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§ 29
Zakres obowiązków starszego rzemieślnika
Do obowiązków starszego rzemieślnika należy staranne wykonywanie pracy
zgodnie z obowiązującym regulaminem.
1. Bezwzględne reagowanie na występujące zagrożenia, natychmiastowe zabezpieczenie
oraz usunięcie usterki.
2. Prace ślusarskie - naprawa krzeseł i ławek, krat, zamków, zawiasów itp.
3. Sezonowy przegląd kratownic, ogrodzeń, konstrukcji
na boisku do gry
w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną.
4. Likwidowanie bezpośrednich zagrożeń wynikających z użytkowania obiektu oraz
obejścia.
5. Codzienny przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej, usuwanie uszkodzeń oraz
konserwacja.
6. Kontrola głównego odpływu ścieków, usuwanie zatorów.
7. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniu ślusarza oraz innych
pomieszczeniach gdzie były wykonane prace naprawcze.
8. Kontrola studzienek ściekowych, odstojników, rewizji, syfonów.
9. Konserwacja oraz kontrola układu grzewczego w całym obiekcie, kontrola grawitacji,
odpowietrzanie, naprawa zaworów i armatury.
10. Wykonywanie bieżących prac remontowych.
11. Malowanie, tynkowanie ścian w pomieszczeniach: klasy, korytarze, elewacje, sale
sportowe, sanitariaty, zaplecza, szatnie, piwnice.
12. Spawanie - doraźne w razie konieczności.
13. Pomoc
innym
pracownikom
w
wykonywaniu
prac
związanych
z eksploatacją obiektu.
14. Koszenie traw, sezonowe okopywanie krzewów i prześwietlanie drzew.
15. Omiatanie i odśnieżanie placów, duktów, boisk sportowych posypywanie piaskiem
i solą.
16. Doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę.
17. Kontrola czystości poszycia dachowego oraz studzienek, rur deszczowych.
18. Kontrola i utrzymywanie w czystości terenu szkoły.
19. Szklenie okien.
20. Kontrola zapisów w dzienniku usterek i na bieżąco ich realizowanie.
21. Wykonywanie obowiązków kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla
pieszych.
22. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przechodzącym przez ulicę.
23. Przeprowadzana raz na tydzień kontrola przez oględziny placu zabaw
udokumentowana w książce placu zabaw.
24. Przeprowadzana raz na kwartał kontrola funkcjonalna placu zabaw udokumentowana
w książce placu zabaw.
25. Wykonywanie innych prac za nieobecnych pracowników na zlecenie kierownika
gospodarczego lub dyrekcji.
§ 30
Zakres obowiązków robotnika do prac ciężkich
Do podstawowych obowiązków należy staranne wykonywanie
z obowiązującym regulaminem, a w szczególności:
1. Naprawa krzeseł oraz ławek.
2. Naprawa elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

pracy,

zgodnie
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3. Wykonywanie prac związanych z obróbką drewna.
4. Naprawa zamków, zawiasów prowadnic, drzwi futryn ,itp.
5. Wykonywanie drobnych prac ślusarskich, likwidowanie bezpośrednich zagrożeń
wynikających z użytkowania obiektu.
6. Wykonywanie innych czynności, napraw bieżących na terenie całego obiektu szkoły.
7. Roboty malarsko - murarskie.
8. Malowanie drzwi stolarki okiennej i drzwiowej,
9. Bezwzględne reagowanie na występujące zagrożenia w czasie ruchu szkoły
i natychmiastowe usuwanie zagrożeń.
10. Szklenie okien.
11. Koszenie traw.
12. Kontrola i utrzymywanie w czystości terenu szkoły.
13. Omiatanie i odśnieżanie placów duktów, boisk sportowych, posypywanie piaskiem
i solą, oczyszczanie koszy.
14. Pomoc przy wykonywaniu prac innym pracownikom
15. Doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę
16. Kontrola czystości poszycia dachowego, rur deszczowych i studzienek.
17. Kontrolowanie wywozu nieczystości z kontenera.
18. Sezonowe okopywanie, przycinanie róż, drzew, krzewów.
19. Naprawy i konserwacja sprzętu sportowego.
20. Naprawy parkietów, wykładzin, urządzeń dydaktycznych.
21. Drobne naprawy hydrauliczne, przepychanie syfonów, kanalizacji naprawa kranów,
misek ustępowych, umywalek.
22. Drobne zakupy.
23. Wykonywanie robót inscenizacyjnych – akademie szkolne, festyny, festiwale
sportowe, dyskoteki.
24. Kontrola zapisów w dzienniku usterek i na bieżąco ich realizowanie.
25. Wykonywanie obowiązków kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejście dla
pieszych.
26. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przechodzącym przez ulicę.
27. Przeprowadzana raz na tydzień kontrola przez oględziny placu zabaw
udokumentowana w książce placu zabaw.
28. Przeprowadzana raz na kwartał kontrola funkcjonalna placu zabaw udokumentowana
w książce placu zabaw.
29. Wykonywanie innych prac za nieobecnych pracowników na zlecenie kierownika
gospodarczego lub dyrekcji.
§ 31
Zakres obowiązków pomocy kuchennej
1. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy.
2. Przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów, instrukcji, procedur
i zarządzeń wewnętrznych dyrektora, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy,
porządku oraz czasu pracy.
3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych.
4. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków.
5. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków
(mycie, obieranie, czyszczenie).
6. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców.
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7. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni.
8. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
9. Przestrzeganie zasad technologii oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
10. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)
i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
11. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
12. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni.
13. Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad
higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
14. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
15. Sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów
i ścierek.
16. Doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jego nieobecności.
17. Pomoc w zaopatrywaniu szkoły w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące
wyposażenie kuchni.
18. Odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni.
19. Wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta i szefa kuchni związanych
z organizacją pracy kuchni i szkoły.
20. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia szkoły.
21. Dbałość o zabezpieczenie szkoły w godzinach pracy.
§ 32
Zakres obowiązków intendenta
1. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy
2. Przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów, instrukcji, procedur i
zarządzeń wewnętrznych dyrektora, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy,
porządku oraz czasu pracy.
3. Dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
4. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej, danych osobowych i informacji niejawnych.
5. Bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących stanowiska pracy.
6. Układanie jadłospisów zgodnie z normami i zapotrzebowaniem energetycznym oraz
na poszczególne składniki pokarmowe.
7. Sporządzanie receptur na potrawy.
8. Przestrzeganie utrzymania kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce
żywieniowej.
9. Zajmowanie się prowadzeniem systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej.
10. Intendent odpowiada za magazyny żywności.
11. Intendent składa zamówienia u kontrahentów.
12. Przygotowuje umowy na dostawę produktów żywnościowych.
13. Dokonuje zakupów surowców do produkcji przygotowania potraw.
14. Intendent pozostaje w stałym kontakcie z główną księgową oraz skrupulatnie
wypełnia i prowadzi wszelką dokumentację przychodów i rozchodów materialnych.
15. Sprawuje nadzór wspólnie z szefem kuchni nad kucharkami, pomocami kuchennymi,
praktykantami, stażystami.
16. Przyjmuje wpłaty pieniędzy za obiady oraz prowadzi stosowne rozliczenia i raporty.
17. Prowadzi rozliczenia systemu bonów obiadowych.
18. Przestrzega zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
19. Dba o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
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20. Oszczędnie gospodaruje produktami spożywczymi i sprzętem.
21. Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzega zasad higienicznosanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
22. Zaopatruje kuchnię w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni.
23. Czuwa nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki
szkolnej.
24. Wykonuje inne polecenia dyrekcji związane z organizacją pracy kuchni i szkoły.
25. Dba o higienę i bezpieczeństwo pracy w kuchni.
26. Dba o zabezpieczenie szkoły w godzinach pracy.
27. Intendent współpracuje z szefem kuchni w sprawie układania jadłospisu
tygodniowego.
28. Intendent współpracuje z szefem kuchni w sprawie dokonywania zamówień
i zakupów produktów żywnościowych.
29. Bierze udział w pracach komisji przy rozstrzyganiu zapytań ofertowych.
30. Wykonuje inne polecenia dyrektora związane z organizacją pracy kuchni
i szkoły.

§ 33
Zakres obowiązków szefa kuchni
1. Szef kuchni współpracuje z intendentem w sprawie układania jadłospisu
tygodniowego.
2. Szef kuchni współpracuje z intendentem w sprawie dokonywania zamówień
i zakupów produktów żywnościowych.
3. Szef kuchni zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego czas pracy
i wykorzystywania go w sposób efektywny. ma obowiązek przestrzegać ustalonego
porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad
zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.
4. Bierze udział w pracach komisji przy rozstrzyganiu zapytań ofertowych.
5. Podstawowe obowiązki pracownicze szefa kuchni:
1) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
2) gotowanie posiłków;
3) obróbka wstępna mięsa, warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji
posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);
4) rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców;
5) przygotowywanie potraw zgodnie ze sztuką zawodu kucharza;
6) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
7) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych;
8) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek
i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
9) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;
10) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni;
11) sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów
i ścierek;
12) doraźne zastępowanie pomocy kuchennej w przypadku jej nieobecności;
13) pomoc w zaopatrywaniu szkoły w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące
wyposażenie kuchni;
14) odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni;
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15) wykonuje
i szkoły.

inne

polecenia

dyrektora

związane

z

organizacją

pracy

kuchni

§ 34
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.
§ 35
Traci moc regulamin organizacyjny z dnia 13 lutego 2018 r.
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