REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZESPOŁU SZKOŁNR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE
Podstawa prawna:
- Ustawa o systemie oświatyz dnta 7 wrześńa 1 991 (tekst jednolity Dz. U . Nr 256, poz. 2572
zpoźn. zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,

poz.I91 zpóźn. rcrt.),

- Ustawa z dńa 26 czerwca I974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 20I4r. poz. 1502
zpóźn.zm.),
- Regulamin pracy Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
- Statut w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej ,,regulaminem" określawewnętrzną organizację
Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego: zasady funkcjonowania szkoły, zakłesy
spraw zał.atwianych przez poszczegóIne jej organy oraz zal<ręsy i dziŃaria odpowiednich
stanowisk pracy.
1.

W skład Zespołu Szkół Nr

§2

3 im. Władysława Grabskiego

wchodząszkoły:

a) Technikum nr 3,
b) Szkoła Policealna nr 3.

2. Siedzibą Zespofu Szkół Nr 3 im. Władysława Grńskiego jest
ul. T. Kościuszki 24 w Kutnie.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kutrowski.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogczny jest Łódzkt Kurator Oświaty.

budynek przy

§3

Ilekroć w regulaminie używa się nazwy ,,szkoŁt' należy przęz to rozumieó ZespóŁ Szkół Nr
im. Władysława Grabskiego.

II. ZASADY KIEROWANIA SZKOŁĄ

sZKoŁY.

Organa szkoły:
1. Dyrektor szkoły.

I ZAKRES KOMPETENCJI

3

ORGANÓW

§4

2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
atnor ząd Uczniowski.

4. S

§5

1,"Szkołą kieruje Dyrektor szkoły powoływany i odwoływany przez Starostę Kutnowskiego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje szkołę na zewnątrz jest
odpowiedztaItyzacał.okształt jejfu nkcjonowania.
3. Dyrektoraw czasie jego nieobecności zastępuje wicedyrektor.

i

4. W celu zapewnienia prawidłowego działania szkoły, łączńe z niniejsąrm regulaminem,
mają zastosowanie następuj ące akty prawne:
a) Statut szkoĘ,
b) Regulamin pracy,
c) Regulamin Rady Pedagogiczrej,
d) Regulamin Rady Rodziców,
e) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
f) Regulamin ZFŚS,
g) Regulamin biblioteki szkolnej,
h) Regulamin wynagradzaniapracowników

administracji i obsługi,
przyznawarńa
i) Regulamin
Nagrody Dyrektora i Starosty Kutnowskiego dla
nauczycieli,
j) Regulamin premiowania t nagradzania pracowników administracji i obsługi,
k) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom.
5. Funkcje kierownicze w szkole pełnią
a) Dyrektor szkoły,
b) Wicedyrektor,
c) Główny księgowy
d) Kierownik gospodarczy
6. PrzydziŃ zadń na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy obowiąków,
uprawnień i odpowiedzialności zatlńetdzone przez dyrektora szkoĘ.
7. Orgańzację pracy w szkole przedstawia schemat orgarizacyjny, stanowiący zńączńk nr 1
do regulaminu.

8. Szczegółowe zakresy obowią7ków, uprawnień
znajdująsię w aktach osobowych.

i

odpowiedzialności pracowników szkoły

§6

Ęrektor szkoły

w art. 39 ustawy z dnia 07 wrześniaI99I r.
o systemie oświaty.
2. Dyrektor szkoĘ w szczegóIności:
a) kieruje działalnościąszkoły,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialnośćza ich prawidłowe wykorzystanie,
f) wykonuje czynności prawne w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników,
g) odpowiadazawłaściwąorgańzację i przebieg egzaminów przeprowadzonych w szkole,
h) wydaje wewnętrzne akty prawne,
D bezpośrednionadzoruje pracę: wicedyrektorów, głównego księgowego, sekretarza
szkoły,
j) wykonuje inne zadania wynikające zprzepisów szczególnych.
1. Zakłęs kompetencji Dyrektora określony jest

-

1.

2.

§7

Rada Pedagogiczna
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są
Pedagogicznej szkoĘ.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej na|eĘ:
a) zatwierdzańe wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

w

Regulaminie Rady

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji

i

eksperymentów pedagogicznych

w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
ustalanie orgańzacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicmej naleĘ:

c)

3.

a) orgańzacja pracy szkoły, w

b)

c)

d)
e)

tym tygodniowy tozkJad zajęó

lekcyjnych

i pozalekcyjnych,
projekt planu finansowego szkoły,
wnioski dyrektora oprzyznanienauczycielomnagród,odznaczeńi innych vłyróżnień,
propozycje dyrektora szkoły w sprawachprzydziału nauczycielom stałych prac i zĄęć
w ramach wynagrodzenia zasadńczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów na funkcje kierownicze w szkole.

§8

1.
2.
3.

4.

Rada Rodziców
Zadania i kompetencje Rady Rodziców sąokreślone w Regulaminie Rady Rodziców.
Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentacj ę rodziców.
Rada Rodziców moze występowaó do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę ortż organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców na|eĘ:

a) uchwalarrie w porozumieniu z radą pedagogiczną Szkolnego

programu
wychowaw czę Eo i profi laktyki,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektyrłmościksźałcenialub
wychowania,
c)' opiniowanie projektu planu finansowego składanego przęz dyrektora szkoĘ,
d) opiniowanie pracy nauczycieli kończących staz.

§9

1.

2.
3.

Samorząd Uczniowski
Zadańa i kompetencje Samorządu Uczniowskiego są określone w Regulaminie
Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogófu uczniów.
Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianię rńzie pedagogicznej
i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
doĘczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
a) prawo do zapoznawaria się z programem nauczania, z jego treściącelem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umo§wowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
c) prawo do orgałtszacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościąrozwĄańa własnych
zainteresowań,

.

d) prawo do redagowarria i wydawaria gazetŁj szkolnej,
e) prawo do organizowania działalnościkulturalnej, oświatowej, sportowej
rozrywkowej zgodnie

0

z

własnymi potrzebami

i

oraz

możliwościamiorganizacyjnymi

w porozumieniu z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

III.

PRAcoWlvCY PEDAGoGICZM, lCIt

ZNDAI\IIA I

KoMPETENCJE

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
a) wicedyrektorzy, nauczyciele,
b) bibliotekarz,
c) pedagog,
d) psycholog.

§10
Wicedyrektor

o zadń wicedyrekt ora należy w szczegóIności :
a) przejmowanie obowią7ków Dyrektora w czasie jego nieobecnościw szkole,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kontroli nad pracąnauczycieli,
c) nadzorowanie pracy zespołów przedmiotolyych i zadańovłych oraz pełnomocników
dyrektora,
c) opracowanie harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli,
d) nadzorowartie spotządzartia tygodniowego rczl<ładu zajęó lekcyjnych zgodnie z higieną
pracy umysłowej,
e) sporządzańe miesięcznego wykazu przeprowadzonych przez nauczycieli godzin
ponadwymiarowych i nauczartia indywidualnego,
f) nadzór nad r ealizacj ą praktyk zawodowych,
g)organtzacja egzaminu dojrzałości,potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
iw zawodzie,
h) organizacja rekrutacji na kierunki ksźałcenia,
i) dbanie o właściwąorganizacjęimprez szkolnych,
j) wykonywani ę zadńpowierzony ch przez dyrektora szkoły.
2. Wibedyrektor bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.
D

§11
I.D

o zadaitnauczyci el a naleĘ* .""r. rliiJi?""'
a) realizaĄa podstawy programowej ksńńcenia ogólnego i zawodowego, programu
wychowawczego i profilaltyki w powierzonych klasach i zespołach otaz realizacja

innych zadń wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły i wykazu czynności
pozadydaktycznychw celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów szkoły,
b) wzbogacanie własnego warsźatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c) prowadzenie dokumentacj i pedago gicznej i kół zaintęre sowań,
d) prowadzeńe prac dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych oraz ponoszenie
pełnej odpowiedzialności zajakośći wyniki tej pracy,
e) wspieranie rozwoju psychofizycznęgo uczniów, ich zdolności i zainteresowń,
0 udzielanie pomocy w przenvyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznaw ańe potrzeb uczlia,
g) bezstronne i obiektyrłme ocenianie ucznia,
h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej m. in. poprzęz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego,
" D dbałośó o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
j) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów.
2. Obońryki wychowawcy klasy w załączeniu do regulaminu.
3. Nauczyciel bezpośrednio podlega wicedyrektorowi szkoły.

§12
Bibliotekalz

1

o zadń bibli otekarz a należy w szcze góIno ści :
a) udostępnianie zbiorów orazkorzystanie z Internetu,

.D

b) prowadz eńę działalnościinformacyjnej,
c) organizowanie przysposobienta czatelniczego i informacyjnego,

d) planowe gromadzenie zbiorów, w tym wzbogacanie księgozbioru o różne formy

nośników informacji (płyty CD, programy multimedialne).
z obońązującymi przepisami,
f) współpraca z innymi bibliotekarzalrti, a w szczególności z Biblioteką Pedagogiczną
oraz Miej ską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie,
g) podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestrrictwo w ńżnych formach doskonalenia.
2. Bibliotek arz bezpośrednio podlega wicedyrektorowi szkoły.
e) prowadzenie dokumentacji zgodnie

§13

Pedagog szkolny
I.Do zadańpedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) diagnoza i monitorowanie środowiska uczniowskiego,
b) wspóhworzeńe i realizacja wsparcia psychologi czno- pedagogicznego,
c) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
d) dbanie o realizację obowiąku szkolnego i obowią.zku naŃi przezuczńow,
e) udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w zakresie działń dydaktyczno
- wychowawczych,
f) czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka,
g) wspieranie rodziców w rozwiąywaniu trudnościw wychowaniu dziecka,
h) .uczestniczęńę w opracowaniu planu dyda}tyczno - wychowawczego szkoĘ,
i) tozpoznawańe warunków Ęcia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno - wychowawczego,
j) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wyrnagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej,
k) gromadzenie informacji o środowisku uczniów wymagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej,
1) stwarzanie uczniom wymagającym szczegóInĄ opieki i pomocy możliwości
korzystania ze zotgarizowanych form zĄęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
m) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczńami
sprawiaj ącymi trudności wychowawcze,
n) współpraca z Rzeczńkiem Praw Uczńa i Samorządem Ucmiowskim w zakresie
wspólnego oddziaływanianauczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
o) współpracaz OśrodkiemPomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym i kuratorami ds. nieletnich i innymi
instytucj ami wspieraj ącymi,
p) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych
uczniom napotykającym trudności w nauce,

q) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego rriodzieĄ,

"
r)
s)

organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowarria
społecznego,
udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających
się na tle niepowodzeń szkolnych,
udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych,

t)

udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych,
u) kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich
sądów dla nieletnich.
2. P edago g szkolny bezpo średniopodle ga wicedyrektorowi szkoĘ.

§14
Psycholog szkolny
I.Do zadńpsychologa szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie potencjalnych możliwościoraz indywidualnych potrzeb uczńa
i umożliwianie ich zaspokojenia,
prowadzenie
b)
badń i dzińń diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym,
diagnozowanie potencjalnych możliwościoraz wspieranie mocnych stron ucznia,
c) wspieranie lcznia z wybitnymi uzdolnieniami - orgańzacja indywidualnego toku
nauki,
d) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju uczńa,
określeniaodpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działń
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,
e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,

0

g)
h)

minimalizowanie skutków zabwzei rozwojowych, zapobieganie zńurzeńom
zachowania oraz inicjowanie różmych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym uczńa,

wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
Umożliwianie rodzicom i nauczycielom rozwijania umiejętnościwychowawczych.
2. Pedagog szkolny bezpośrednio podlega wicedyrektorowi szkoły.

rv. PRACowNIcY ADMIMSTRACJI, ICIJ ZEDAIIIA I KoMPETENCJE
Pracownicy administracji (stanowiska kierownicze utzędnicze, stanowiska urzędnicze,
stanowiska pomocnicze i obsługi):

Główny księgowy.
2. Kierownik gospodarczy.
3. Sekretarz szkoły.
4. Specj alista ds" kadrowo-płacowych.
5. Pomoc administracyjna.
1.

§15

Główny księgowy
1. Do zadań głównego księgowego należy w szczegóIności:
a) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiąującymi przepisami,
b) prowadzenie operacji gospodarczych, spotządzartie kalkulacji kosźów wykonanych
." zadańraz sprawozdawczości finansowej,
c) koordynowanie i nadzorowanie ptacy księgowości,
d) dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisarli dotyczącymi zasad
wykonania budZetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoĘ,
e) sporządzartie planów i sprawozdń z wykonania budżetu,

0

przestrzęganie dyscypliny budZetowej, zapobieganie nadużyciom i niegospodarności
poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej,
g) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego
or az r o zliczanie inwe ntary zacji.,
h) współpraca z kierownikiem gospodarczpw sprawach remontów, zakupów,
D przestrzegańe planów finansowych pod względem wysokości wydatków budzetowych
i dochodów własnych,
j) sporządzańe i przesyłanie wszelkich dokumentów, deklaracji do ZUS dotyczących
rozliczenia składek pracowników zatrudnionych,
k) sporządzanie deklaracji PIT o uzyskanych dochodach pracowników i przekazywanie
ich do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie,
1) spotządzarlie sprawozdań finansołvych i bilansów,
m) wykonywanie innych zadńzleconych ptzezdyrektora szkoĘ.
2. Główny księgowy bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły

1

.D

o zadań

§16
Kierownik gospodarczy
kierownika gospodarczego należy w szczegóIności

:

a) kierowanie zespołem pracowników obsługi, organizacja ich pracy,
b) przygotowanie projektów umów i zleceń na prace inwestycyjno -

remontowe
w oparciu o obowiąpujące przepisy,
c) nadzór i kontrola nad prawidłowym przebiegiem prac remontowych inaprawcrych,
d) prowadzenie na bieżąco kontroli eksploatacji majątku szkoły,
e) udziń w planowani u i r ealizacji zakupów inul entarza szkoĘ,
0 zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, realizowanie
zamówień na usługi zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych,
g) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
h) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
D sporządzanie sprawozdań SIO,
j) prowadzenie dokumentacji ZaŁJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
k) prowadzenie archiwum szkolnego,
D wykonywanie zńafipowierzonych ptzezdyrektora szkoły.
2. Kierownik gospodarczy bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

§17
Sekretaz szkoły
I.Do zadń sekretarza szkoĘ należy w szczegóIności:
a) prowadzenie tęrminatza, księgi zarządzei i komunikatów dyrektora szkoły oraz
rejestru skarg i wniosków,

b) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, nadawanie

c)

.

d)
e)

0

g)

służbowego otrzymanym pismom,

obiegu

załŃwianie wszelkich spraw zwiryartych z obsługą szkolną uczniów m.in.:
gromadzenie, przechowywanie i kontrolowanie dokumentacji uczniowskiej,
prowadzenie rejestrów: ewidencji uczniów, wydanych legitymacji i duplikatów

tychże, świadectw szkolnych itp.,
przrygotowanie dokumentacji do egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe iw zawodzie
wypisywanie poleceń wyjazdu służbowego i wydawanie legitymacji służbowych
dla pracowników szkoły,
prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowych nauczycieli,
prowadzenie ewidencji druków ścisłegozatachowania,

h)

sporund7,anie sprawozdań SIO,
wykonywantę zadńpowierzonych przez dyrektora szkoły.
2. Sehetarz szkoły bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

i)

§18

Specjalista ds. kadrowo-płacowych
I.Do zadń specjalisty ds. kadrowo-płacowych naleĘ w szczegóIności:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników i wykonyrvanie wszystkich zńń
ztymzwiązanych,
b) sporządzartie lisĘ płac dla pracowników zgodnie z obowiązląącymi przepisami,
c) naliczanie wynagrodzeń i zasiłków zńezpieczęnia społecznego,
d) rozliczaniapodatku dochodowego od osób ftzycznych,
e) wystawianie zaświadczeńo zatrudnieniu i wynagrodzeniu, RP-7,
f) prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych,
g) sporządzańe sprawozdaidoĘczących kadr i płac w tym SIO,
h) sporządzańe arkusza organizacyjnego szkoŁy na kuiĄy rok szkolny i odnośnych

i)
j)

aneksów,

sporządzanie deklaracji - PFRON,
wykonywanie innych zńńzleconych przęzdyrektora szkoĘ.
2. Specjalista ds. kadrowo-płacowych bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

§19

Pomoc administracyjna
1. Do zadńpomocy administracyjnej naleĘ w szczególności:
a) wydawanie uczniom zaświadczeń i prowadzenie rejestru tychże,
b), ptzedłużanie ważnościlegitymacji szkolnych,
c) rejestrowanie umów o praktykę zawodową
d) wykonywanie kserokopii testów i zadń egzarinacvjnych,
e) skanowanie, wydruk, bindowanie, obróbka komputerowa materiałów powierzonych
przez dyrekcję i nauczycieli,
D prowadzenie ewidencji kserokopii w zeszycie,
g) dbałośćo przydzielone pomieszczenie oruz lńaściwy stan techniczny powierzonego
sprzętu.

2. Pomoc administracyjna bezpośrednio podlega sekretarzowi szkoły.

§20
W szkolę zatrudnieni są również Administrator Bezpieczeństwa Informacji, lnspektor bhp
i ppoż. oraz Konserwator węzła cieplnego wykonujący zadartia zgodnie z wykazem
stanowiącym zŃączńk do umowy.

v.

PRAcowMcY OBŁUGI,ICH ZADA}IA I KoMPETENCJE

Pracownicy obsługi szkoły (stanowiska pomocnicze i obsługi):
1. Starsza woźnal sprzątaczka,
Z,"Dozorca/ portier,
3. Konserwator,
4. Elektryk
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§21
Starsza woźna l splzątaczlra
1. Do zadń sprzątaczkitależy w szczególności:
a) codzienne sprzątanie pomieszczeń po skońc zonych zajęciach lekcyjnych,
b) umycie dwarazy w roku okien,
c) sprawdzenie zamknięcia zaworów wody, okien, wyłączenie urządzeń elektrycznych,
zgaszenie świateł,pozamykanie pomieszczeń na klucz i przekazańe kluczy
dyżuruj ącemu portierowi,
e) sprzątanie pomiesz czeń po przeprowadzonych pracach remontowych.
f) opieka nad szatnią szkolną i odpowiedzialnośó zaporządek w niej,
2. Sprzątaczka bezpośrednio podlega kierownikowi gospodarczemu.

§22

l.D

I)ozorca / Pońier
o zadń dozor cy l p ortier a nalęży w szcze gó lno ści :

a) nadzór nad

bezpieczeistwem nieruchomości,całościąsprzętu szkolnego

oraz poŃierzonymi kluczami od pomieszczeń szkolnych, sprzętu i wejśó do budynku,

b) legitymowanie osób wchodzących do szkoły, kierowarrie ich do odpowiednich

pracowników,
d) utrzymywanie czystościi porządku w portierni i na terenie wokół szkoły,
e) sprawdzanie i regulowanie zęgata i dzwonka szkolnego,
f) włączańe i wyłączańe alarmu,
g) w przypadku stwierdzenia stanu zagrożeńa" niebezpieczeństwa, włamania
powiadomienie kierownika gospodarczego lub dyrektora szkoły, a za pomocą pilota
antynapadowego fi.my monitorującej stan bezpieczeństwa szkoły i policji,
2. D o,zor cal portier bezpo średniopodle ga kierownikowi go spodarczemu.

§23
konseIyator

1

o zadń konserwato r a należy w szcze góIno ści:
inarzędzi w stanie zgodnym zprzepisalrti bhp,
b) naprawa zantków, mebli, okien, stolików, krzeseł, tablic, sprzęfu sportowego, sprzętu
sanitarnego itp,
c) wykonywanie drobnych prac budowlanych i malarskich w pomieszczeniach szkolnych,
d) koszenie trawników, sprzątanie terenu szkolnego, pielęgnacja rabat kwiatowych,
przycinanie gńęzi drzew, krzewów,
e) w okresie zimowym odśnieżaniei odladzanie terenu,
f) bieżące zgjaszańe potrzeb w zakresie koniecznych zakupów częścizamiennych, sprzętu,

.D

a) utrzymywanie sprzętu

wyposżenia.

2. Konserwator bezpośrednio podlega

kierownikowi gospodarczemu.

§24
Elektryk

t.Do zadań elektryka należy w szczególności:
_

a)
b)

c)

d)
e)

sprawdzanie stanu sieci elektryrcznej w budynku szkoły i częściszkolnej Bursy nr 1,
naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
zal<ładańę instalacj i świetlnych,
naprawa sprzętu elektrycznego /odkurzacze, czajniki itp./ w miarę potrzeb,
naprawa i wymiana oświetlenia jarzeniowego i Zarówkowego w budynku i oświetleniu
terenu szkolnego,

f)

zakup różnego rodzĄu materiałów do uzupełnienia instalacji elekĘcznej jak równiez
częścido posiadanego sprzętu elektrycznego w szkole,
g) wykonanie zalęcefi dotyczących rezystencji, zerowania i uziemienia przewodów
po przeglądzie elektryc zfiym.
2. Elektryk bezpośrednio podlega kierownikowi gospodarczemu.

vI. TRYB wYKonrYwAltIA KoNTRoLI WEWNĘTRZI\IEJ
§25
wewnętrzną sprawuje Dyrektor szkoĘ oraz osoby na stanowiskach
kierowniczych, które sązobowiązane do sprawowania kontroli w stosunku do podległych

1. Kontrolę

sobie pracowników.

2. Tryb i

zasady przeprowadzania kontroli określa regulamin kontroli zarządczej

wprowadzo ny zarządzeniem dyrektora.

vII. PosTA}towIENIA

KoŃCowE

§26
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje dyrektor szkoły w godzinach urzędowania.
§27
Organizację i porządek pracy oraz m,ńązane
i pracownika określaregulamin pracy.

z

tym prawa

i

obowią.zki pracodawcy

§28
Regulamin organizacyjny szkoły wchodzi w_zyęie na mocy zarządzenia dyrektora szkoły
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