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ROZDZIAŁ   I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin  Organizacyjny  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  T.  Kościuszki   
w  Turku,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa  szczegółową  organizację  oraz  zasady
funkcjonowania,  kierowania,   sprawowania  nadzoru  ,  a  także   zakresy  zadań  jednostek
organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowiskach  
w placówce.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze  -  należy  przez  to  rozumieć  dyrektora  I  Liceum  Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Turku.;
2) ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z  z dnia 7 września 1991 r.                    

o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.1 );
3)  nauczycielu  -  należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli  zatrudnionych  w  I  Liceum

Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku
4)  pracowniku  samorządowym  -  należy  przez  to  rozumieć  pracowników  szkoły  nie
będących nauczycielami;
5) szkole – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  

w Turku.

§  3

1. I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  T.  Kościuszki  w  Turku   jest  jednostką  budżetową,
powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych  określonych przepisami
prawa: 
1) oświatowego;
2) powszechnie obowiązującego;
3) przejętych  w  drodze  porozumień  zawartych  z  organami  administracji  rządowej

i samorządowej;
4) wewnatrzszkolnego.

2.  Siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku są: Budynek A przy
ulicy Tadeusza Kościuszki  4, Budynek B przy ul. Tadeusza Kościuszki 6.

3.  Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Turecki.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
5. Pracą Szkoły kieruje dyrektor.
6. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 4

1

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i 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 i 
Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 108, pioz.1532 i Nr 227, poz.1658 , z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 
80, poz.542 oraz 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 15, poz. 1241 i Nr 218, poz. 1705. Z 2010 r. nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814
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1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w  §  3 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie
pisemnej  przez  Radę Pedagogiczną  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.  T. Kościuszki  
w  Turku,  dyrektora  szkoły,  lub  z  jego  upoważnienia  przez  inne  osoby,  a  także  na
podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

2. Aktami  wewnatrzszkolnymi są; 
1) uchwały Rady Pedagogicznej;
2) zarządzenia dyrektora szkoły;
3) decyzje administracyjne;
4) obwieszczenia;
5) komunikaty;
6) pisma okólne.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy,  o których mowa  
w § 14 statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.

4. Zarządzenia  dyrektora  szkoły  regulują  zasadnicze  dla  szkoły  sprawy  wymagające
trwałego unormowania.

5. Decyzjami  rozstrzyga  się  sprawy  o  charakterze  indywidualnym  lub  których  czas
obowiązywania jest ściśle określony.

6. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły.
7. Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji,  

a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.
8. Komunikatami  podawane  są  do  wiadomości  pracowników  i  uczniów  informacje  

o bieżącej działalności szkoły.

§ 5

 Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretarz szkoły.

§ 6

1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku  jest jednostką budżetową, której
gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
dyrektora szkoły.

3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza
na wskazany rachunek budżetu Powiatu Tureckiego.

4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich
podstawie sprawozdawczość finansową.

5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.
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ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku

§ 7

Funkcjonowanie  szkoły opiera  się  na  zasadach  jednoosobowego  kierownictwa,  służbowego
podporządkowania,  podziału  czynności  i  indywidualnej  odpowiedzialności  za  wykonanie
powierzonych zadań.

§ 8

1. Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 
2. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników  

poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
3. Dyrektor  realizuje uprawnienia  zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

szkoły .

§ 9 

W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni wicedyrektor wyznaczony przez
organ prowadzący.

§ 10

1. Wicedyrektorzy i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za:
 terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;
 organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;
 przygotowanie  i realizację  zarządzeń  i  decyzji  dyrektora,  uchwał  rady

pedagogicznej  i  rady  rodziców  oraz  aktów  prawnych  wydanych  przez  organ
prowadzący , nadzorujący, a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.

2. Za realizację wyżej wymienionych zadań wicedyrektorzy i osoby zajmujące kierownicze
stanowiska  odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

§ 11

Kierownicy,  o  których  mowa  w  §  13 podejmują  działania  i prowadzą  sprawy  związane
z realizacją zadań i  kompetencji dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień dyrektora.

§ 12

1. Dyrektor szkoły :
1. Kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
2. Jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
3. Jest organem nadzoru pedagogicznego;
4. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
5. Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Zadania dyrektora szkoły: 
1. Kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. Tworzenie  warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły;
3. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz  stwarzanie  warunków  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
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4. Współpraca z radą rodziców, samorządem uczniowskim;
5. Kształtowanie  twórczej  atmosfery  pracy  w  szkole,  właściwych  warunków  pracy  

i stosunków pracowniczych;
6. Inspirowanie  nauczycieli  do  innowacji  pedagogicznych,  metodycznych  

i dydaktycznych.
7. Współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń

i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
8. Przedkładanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej  projektów planów pracy,  planu

finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu
doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9. Przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej; dyrektor może zwołać
w  przypadkach  wyjątkowych,  wymagających  uchwały  rady  pedagogicznej,
nadzwyczajne posiedzenie rady;

10. Przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski  wynikające  ze  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacji
o działalności szkoły; 

11. Ustalanie,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,  organizacji  pracy  szkoły,  
w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

12. Przedkładanie  Radzie  Pedagogicznej  w  celu  podjęcia  uchwały  projektów  innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych;

13. Przedkładanie  radzie  pedagogicznej  do  zatwierdzenia  wyników  klasyfikacji  
i promocji uczniów;

14. Realizowanie  uchwał  rad  pedagogicznych  i  wstrzymywanie  uchwał  niezgodnych  
z przepisami prawa;

15. Realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
16. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
17. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
18. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
19. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,  przenoszenia do

innych klas oraz skreślania z listy uczniów;
20. Na wniosek rodziców udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne

nauczanie - zgodnie z § 12 ust.2 pkt. 2m Statutu Szkoły 
21. Zwalnianie  uczniów,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  z  wychowania  fizycznego

(zgodnie  z  §  12  ust.2  pkt.  2  w  statutu  szkoły),  drugiego  obcego  języka  (zgodnie  
z § 12 ust.2 pkt. 2 statutu szkoły);

22. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ma prawo utworzyć oddziały
międzynarodowe;

23. Organizowanie warunków dla prawidłowej  realizacji Konwencji  o prawach człowieka
 i prawach dziecka;

24. Umożliwianie  uczniom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,
językowej i religijnej;

25. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
26. Stwarzanie  warunków  do  realizacji  awansu  zawodowego,  poprzez  przydzielanie

opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
27. Dokonywanie  oceny dorobku  zawodowego  za  okres  stażu  z  uwzględnieniem stopnia

realizacji  planu  rozwoju  zawodowego  nauczyciela  oraz  przestrzeganie  zasad  awansu
zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

28. Podejmuje  decyzję  o  zawieszeniu  zajęć  dydaktycznych,  z  zachowaniem  warunków
określonych odrębnymi przepisami;

29. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
a) nawiązanie  i  rozwiązywanie  stosunku  pracy  z  nauczycielami  i  innymi

pracownikami szkoły,
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b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie 
z przepisami,

c) przyznawanie  nagród  dyrektora  oraz  wymierzanie  kar  porządkowych
pracownikom,

d) występowanie  z  wnioskami  po  zasięgnięciu  opini  rady  pedagogicznej  
o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

e) powołuje  komisję  kwalifikacyjną  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans
zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego;

f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie 

z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów,
h) dysponowanie środkami ZFŚS,
i) decydowanie  o  skierowaniu  do  służby  przygotowawczej  nowozatrudnionych

pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  i  przewodniczenie
komisji oceniającej;

j)  odbieranie  ślubowania  od  pracowników  samorządowych  na  stanowiskach
urzędniczych,

k) określanie  zakresu  obowiązków  ,  uprawnień  i  odpowiedzialności  na
stanowiskach pracy,

30.  Egzekwowanie  przestrzegania  przez  uczniów  i  pracowników  szkoły  ustalonego  
w szkole porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę szkoły;

31. Opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
32. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
33. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
34. Nadzorowanie  prawidłowego  prowadzenia  dokumentacji  nauki   oraz  prawidłowego

wykorzystywania druków szkolnych;
35. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
36. Współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień

związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;
37. Współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  doskonalenia  nauczycieli  

w organizacji praktyk studenckich;
38. Stwarzanie  warunków  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;
39. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutów;
40. Powoływanie komisji stypendialnej, rekrutacyjnej;
41. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem;
42. Odpowiada  za  właściwą,  zgodną  z  procedurami  organizację  i  przebieg  egzaminu

maturalnego;
43. Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.
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    ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna  I Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Turku

§ 13 
1. Organami szkoły są:

 dyrektor szkoły;
 rada pedagogiczna;
 samorząd uczniowski;
 rada rodziców.

2. W  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  T.  Kościuszki  w  Turku  tworzy  się  
radę pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin rady pedagogicznej.

3. W  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  T.  Kościuszki  w  Turku  tworzy  się  samorząd
uczniowski, który działa w oparciu o regulamin samorządu uczniowskiego.

4. W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku tworzy się radę rodziców,
która działa w oparciu o regulamin rady rodziców.

W ramach szkoły zostały wyodrębnione następujące samodzielne stanowiska 

administracyjne: 

1. dyrektor 7. główny księgowy (stanowisko urzędnicze);

2. wicedyrektor ds dydaktycznych 8. starszy księgowy (stanowisko urzędnicze);

3. wicedyrektor d.s. wychowawczych 9. specjalista ds. uczniowskich (stanowisko urzędnicze);

4. wicedyrektor d.s. opiekuńczych 10. kierownik gospodarczy (stanowisko pomocnicze)

5. sekretarz szkoły (stanowisko pomocnicze) 11. specjalista d.s. bhp (stanowisko urzędnicze)

6. referent ds. administracyjno – księgowych (stanowisko urzędnicze)

oraz stanowiska dydaktyczne:

1. nauczyciel 4. pedagog szkolny

2. bibliotekarz 5. psycholog szkolny

3. wychowawca świetlicy

kadrę kierowniczą szkoły stanowią:

1. dyrektor  szkoły 3. główny  księgowy

2. wicedyrektorzy 4. kierownik gospodarczy

Dyrektorowi szkoły podlegają bezpośrednio:

1. wicedyrektorzy; 7. specjalista ds. uczniowskich;

2. nauczyciele; 8. kierownik gospodarczy;

3. sekretarz szkoły; 9. referent ds. administracyjno – księgowych 
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4. główny księgowy; 10. inni pracownicy szkoły;

5. starszy księgowy; 11. rada pedagogiczna.

6. biblioteka; 12. zakładowy inspektor  bhp;

Wicedyrektorowi d.s. opiekuńczych  podlegają bezpośrednio:

1. nauczyciele; 4. rada rodziców.

2. pedagog szkolny; 

3. psycholog szkolny;

Wicedyrektorowi d.s. dydaktycznych  podlegają bezpośrednio:

1. nauczyciele.

2.

Wicedyrektorowi d.s. wychowawczych  podlegają bezpośrednio:

1. nauczyciele;

2. samorząd uczniowski.

Kierownikowi gospodarczemu  podlegają bezpośrednio:

1. intendent (stanowisko pomocnicze);

3. robotnik wykwalifikowany (stanowisko obsługi);

2. sprzątaczka (stanowisko obsługi);

4. kucharka (stanowisko obsługi).

Schemat graficzny struktury organizacyjnej szkoły stanowi Załącznik nr 1.

8



ROZDZIAŁ IV

Wspólne zadania dla kierowników  
i stanowisk samodzielnych

§ 14

Do  zadań  kierowników  jednostek  organizacyjnych  szkoły,  o  których  mowa  w  §  13  
   należy w szczególności:

1. Zapewnienie  prawidłowego  i terminowego  wykonania  zadań  przypisanych  danej
komórce  organizacyjnej;

2. Kierowanie działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wytycznymi dyrektora szkoły i poleceniem dyżurującego wicedyrektora; 

3. Ustalanie  szczegółowego  zakresu  zadań  dla  poszczególnych  stanowisk  pracy  oraz
zakresów czynności dla podległych pracowników;

4. Sprawowanie  nadzoru  nad  prawidłowym,  terminowym  wykonywaniem  zadań
i załatwianiem spraw przez podległych pracowników;

5. Gospodarowanie majątkiem ruchomym; 
6. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej

podległych pracowników;
7. Organizowanie z podległymi pracownikami spotkań i narad dotyczących realizowanych

zadań;
8. Przygotowanie  projektów  dokumentów,  decyzji,  innych  aktów  prawnych  w  zakresie

swoich kompetencji;
9. Na  polecenie  zwierzchnika  uczestniczenie  w  posiedzeniach  organizowanych  przez

dyrektora, oraz referowanie przygotowanych dokumentów;
10. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,  organizacjami społecznymi,  oraz

innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;
11. Rozpatrywanie i załatwianie  skarg i wniosków w zakresie nadanego upoważnienia;
12. Nadzorowanie prawidłowości przekazywania dokumentacji archiwalnej do składnicy akt;
13. Przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;
14. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania

kierowanej komórki organizacyjnej szkoły oraz pracy jej pracowników;
15. Wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z aktów prawnych  oraz  poleceń  dyrektora

szkoły.

§ 15

1. Funkcjonowanie  jednostek  organizacyjnych  szkoły  i  pracowników  na  samodzielnych
stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.  Jednostki organizacyjne szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział
pracy, określony w regulaminie. Współpraca w szczególności polega na:

1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw;
2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań;
3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań. 

§ 16
Kierownicy jednostek organizacyjnych lub pracownicy na samodzielnych  stanowiskach pracy 
z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji  odpowiadają za:

1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym;
2) zgodność z obowiązującymi przepisami ;
3) właściwą formę;
4) terminowość załatwienia sprawy.
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ROZDZIAł V
Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

§ 17

1. Pracownicy  zatrudnieni  w  I  Liceum  Ogolnokształcacym  im.  T.  Kościuszki  
w Turku na podstawie umowy o pracę  są pracownikami  samorządowymi i  podlegają
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
Dz. U.  nr 223, poz 1458 ze zm.)

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie

dokumentów  znajdujących  się  w  posiadaniu  jednostki,  w  której  pracownik  jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) Zachowanie  uprzejmości  i  życzliwości  w  kontaktach  z  obywatelami,

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) Złożenie  oświadczenia  przez  pracowników  na  stanowiskach  urzędniczych

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami w/w ustawy;
10) Złożenie przez pracowników na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora

szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Pracownik  zatrudniony  w  I  Liceum  Ogolnokształcacym  im.  T.  Kościuszki  w  Turku

zobowiązany  jest  przestrzegać  szczegółowego  zakresu  obowiązków  na  zajmowanym
stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem
pracownika.  

§ 18

Obowiązki wicedyrektora d.s. dydaktycnych:

1. Wicedyrektor  podlega  bezpośrednio  dyrektorowi  I  Liceum  Ogolnokształcacego 
im. T. Kościuszki w Turku;

2. Wicedyrektor  poza  obowiązkami  nauczyciela  wymienionymi  w  ustawie  –  Karta
Nauczyciela, wymienione w § 33 regulaminu organizacyjnego wykonuje n.w. zadania.

W zakresie organizacji działalności szkoły

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoły;
2. Przygotowuje  projekt  rocznego  planu  pracy  szkoły  w  części  dotyczącej  pracy

dydaktycznej;
3. Kieruje realizacją planu dydaktycznego szkoły i składa z niej okresowe sprawozdania;
4. Przygotowuje  materiały  do  raportu  dyrektora  szkoły  i  opracowuje  część  raportu

dotyczącą spraw dydaktycznych;
5. Opracowuje  na  potrzeby  dyrektora  szkoły  i  rady  pedagogicznej  wnioski  ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
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6. Prowadzi  wspólnie  z  dyrektorem  czynności  związane  z  organizacją  egzaminów
maturalnych i naborem do szkoły;

7. Nadzoruje organizację egzaminów poprawkowych dla uczniów;
8. Przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
9. Uczestniczy w zakresie  opracowywania  regulaminów,  instrukcji  i  innych  przepisów

normujących zakres działania szkoły;
10.Bierze udział w przygotowaniu projektu organizacyjnego szkoły;
11.W  porozumieniu  z  nauczycielami  przygotowuje  do  30  maja  „Szkolny  zestaw

programów nauczania”;
12.Czuwa nad zapewnieniem warunków do pełnej i systematycznej realizacji programów

nauczania;
13.Pełni dyżur kierowniczy w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
14.Bierze udział w konferencjach, naradach, spotkaniach;
15.Przyjmuje interesantów w sprawach dydaktycznych;
16.Współuczestniczy w planowaniu i nadzorowaniu zakupu pomocy dydaktycznych;
17.Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi księgę zastępstw;
18.Dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
19.Przekazuje  dokumentację  podlegającą  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną;
20.Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora szkoły;
21.Przestrzega dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp  

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych;

W zakresie nadzoru pedagogicznego:

1. Sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli programów nauczania;
2. Prowadzi  kontrolę  dyżurów  nauczycieli  w  czasie  przerw  lekcyjnych  i  punktualność

rozpoczynania    lekcji;
3. Nadzoruje prace zespołów przedmiotowych wg przydziału;
4. Hospituje  nauczycieli  zgodnie  z  przydziałem, udziela  im  instruktażu  pomocy,

przygotowuje  ich  ocenę  i  przedkłada  dyrektorowi  wydaje  zalecenia  pokontrolne  oraz
egzekwuje ich wykonanie;

5. Kontroluję realizację indywidualnego nauczania;
6. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas;
7. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;
8. Kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom

w  zakresie  zgodności  ich  z  podstawą  programową  i  wewnątrzszkolnymi  zasadami
oceniania;

9. Organizuje  szkolenia  nauczycieli  w  ramach  WDN.  Tworzy  właściwy  klimat  dla
szkolenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli, inspiruje do tworzenia innowacji
pedagogicznych  i  podejmowania  działań  sprzyjających  nowatorskim  rozwiązaniom
metodycznym;

10. Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;
11. Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres

stażu nauczycieli;

W zakresie gospodarki finansowej

1. Sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym;
2. Dokonuje wyboru składników majątku podczas zakupów;
3. Dokonuje polecenia wyjazdu służbowego;
4. Rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
5. Zatwierdza dowody księgowe do zapłaty;
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6. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

Wicedyrektor d.s. dydaktycznych służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za:

1. Sporządzanie  semestralnych  i  rocznych  analiz  pracy  dydaktycznej  i  podejmowanie
działań  mających  na  celu  podniesienie  na  coraz  wyższy  poziom pracy  dydaktycznej
szkoły;

2. Działalność kół zainteresowań, zespołów przedmiotowych – wg przydziału;
3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej  w tym dziennika elektronicznego –

przeprowadza kontrolę co najmniej raz w miesiącu – wg przydziału;
4. Prawidłowe  organizowanie  zastępstw  za  nieobecnych  nauczycieli  i  prowadzenie

właściwej dokumentacji;
5. Ochronę danych osobowych;
6. Prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

W celu realizacji swoich zadań wicedyrektor posiada niżej wymienione uprawnienia:

1. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli;
2. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego

kompetencjami, a w szczególności:
 Podejmuje decyzje w sprawach pilnych;
 Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora;
 Współdziała  na  bieżąco  z  organem  prowadzącym  szkołę  oraz  innymi

instytucjami;
 Kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

3. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk studenckich;
4. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom;
5. Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika

nie  będącego  nauczycielem  –  do  wystąpienia  z  wnioskiem  do  dyrektora  szkoły  
o ukaranie go.

6. Kontroluje  nauczycieli  z  pełnienia  dyżurów  podczas  przerw  międzylekcyjnych  
i punktualności rozpoczynania lekcji;

7. Egzekwuje przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
8. Wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów  prawa

pracy i prawa oświatowego.

§ 19

Obowiązki wicedyrektora d.s. wychowawczych:

1. Wicedyrektor  podlega  bezpośrednio  dyrektorowi  I  Liceum  Ogolnokształcacego
im. T. Kościuszki w Turku;

2. Wicedyrektor  poza  obowiązkami  nauczyciela  wymienionymi  w  ustawie  –  Karta
Nauczyciela,  wymienione  w  §  33  regulaminu  organizacyjnego  wykonuje  niżej
wymienione zadania.

W zakresie organizacji działalności szkoły

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoły;
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2. Przygotowuje  projekt  rocznego  planu  pracy  szkoły  w  części  dotyczącej  pracy
wychowawczej;

3. Kieruje  realizacją  planu  wychowawczego  szkoły  i  składa  z  niej  okresowe
sprawozdania;

4. Przygotowuje  materiały  do  raportu  dyrektora  szkoły  i  opracowuje  część  raportu
dotyczącą spraw wychowawczych;

5. Opracowuje  na  potrzeby  dyrektora  szkoły  i  rady  pedagogicznej  wnioski  ze
sprawowanego nadzoru wychowawczego;

6. Prowadzi  wspólnie  z  dyrektorem  czynności  związane  z  organizacją  egzaminów
maturalnych i naborem do szkoły;

7. Przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
8. Uczestniczy w zakresie  opracowywania regulaminów, instrukcji  i  innych  przepisów

normujących zakres działania szkoły;
9. Bierze udział w przygotowaniu projektu organizacyjnego szkoły;
10. Czuwa nad zapewnieniem warunków do pełnej i systematycznej realizacji programów

nauczania;
11. Pełni dyżur kierowniczy w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
12. Bierze udział w konferencjach, naradach, spotkaniach;
13. Przyjmuje interesantów w sprawach wychowawczych;
14. Współuczestniczy w planowaniu i nadzorowaniu zakupów pomocy dydaktycznych;
15. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi księgę zastępstw;
16. Sprawuje nadzór nad samorządem uczniowskim;
17. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie organizowania spotkań, udziału

młodzieży w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych;
18. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania (pogadanki na wywiadówkach);
19. Opracowuje plan uroczystości w szkole i kalendarz szkolny;
20. Nadzoruje organizację studniówek oraz czuwa nad ich właściwym przebiegiem;
21. Nadzoruje dekorację wnętrz szkoły z okazji uroczystości i śwąt;
22. Podpisuje  korespondencję  dotyczącą  spraw  wychowawczych  za  wyjątkiem  pism

zastrzeżonych do kompetencji dyrektora;
23. Przekazuje  dokumentację  podlegającą  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną;
24. Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.
25. Przestrzeganie  dyscypliny  pracy,  regulaminu  pracy,  statutu,  przepisów dotyczących

bhp i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty;

W zakresie nadzoru pedagogicznego:

1. Sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli programów nauczania;
2. Prowadzi  kontrolę  dyżurów  nauczycieli  w  czasie  przerw  lekcyjnych  i  punktualność

rozpoczynania    lekcji;
3. Nadzoruje prace zespołów przedmiotowych wg przydziału;
4. Hospituje  nauczycieli  zgodnie  z  przydziałem, udziela  im  instruktażu  pomocy,

przygotowuje  ich  ocenę  i  przedkłada  dyrektorowi  wydaje  zalecenia  pokontrolne  oraz
egzekwuje ich wykonanie;

5. Kontroluję realizację indywidualnego nauczania;
6. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas;
7. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej
8. Kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom

w  zakresie  zgodności  ich  z  podstawą  programową  i  wewnątrzszkolnymi  zasadami
oceniania;
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9. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczych szkoły;
10.Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;
11.Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres

stażu nauczycieli;

W zakresie gospodarki finansowej

1. Sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym;
2. Dokonuje wyboru składników majątku podczas zakupów;
3. Dokonuje polecenia wyjazdu służbowego;
4. Rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
5. Zatwierdza dowody księgowe do zapłaty;
6. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

Wicedyrektor d.s. wychowawczych służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za:

1. Sporządzanie semestralnych i rocznych analiz pracy wychowawczej i podejmowanie
działań mających na celu podniesienie na coraz wyższy poziom pracy opiekuńczej
szkoły;

2. Działalność kół zainteresowań, zespołów przedmiotowych – wg przydziału;
3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej w tym dziennika elektronicznego

– przeprowadza kontrolę co najmniej raz w miesiącu – wg przydziału;
4. Prawidłowe  organizowanie  zastępstw  za  nieobecnych  nauczycieli  i  prowadzenie

właściwej dokumentacji;
5. Ochronę danych osobowych;
6. Prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań;
7. Aktualizację  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  w  zakresie   dotyczącym

wychowania.

W celu realizacji swoich zadań wicedyrektor posiada n.w. uprawnienia:

1. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli;
2. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego

kompetencjami, a w szczególności:
a. Podejmuje decyzje w sprawach pilnych;
b. Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora;
c. Współdziała  na  bieżąco  z  organem  prowadzącym  szkołę  oraz  innymi

instytucjami;
d. Kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

3. W porozumieniu  z  dyrektorem i  wicedyrektorami  przydziela  nauczycielom czynności
dodatkowe;

4. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom;
5. Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika

nie  będącego  nauczycielem  –  do  wystąpienia  z  wnioskiem  do  dyrektora  szkoły  
o ukaranie go.

6. Kontroluje  nauczycieli  z  pełnienia  dyżurów  podczas  przerw  międzylekcyjnych  
i punktualności rozpoczynania lekcji;

7. Egzekwuje przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
8. Wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  Regulaminu pracy  oraz  innych  przepisów prawa

pracy i prawa oświatowego.
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§ 20

Obowiązki wicedyrektora d.s. opiekuńczych:

1. Wicedyrektor  podlega  bezpośrednio  dyrektorowi  I  Liceum  Ogolnokształcacego
im. T. Kościuszki w Turku;

2. Wicedyrektor  poza  obowiązkami  nauczyciela  wymienionymi  w  ustawie–  Karta
Nauczyciela, wymienione w § 33 regulaminu organizacyjnego wykonuje n.w. zadania.

W zakresie organizacji działalności szkoły

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoły;
2. Przygotowuje  projekt  rocznego  planu  pracy  szkoły  w  części  dotyczącej  pracy

opiekuńczej i gospodarczej;
3. Kieruje  realizacją  planu  opiekuńczego  i  gospodarczego  szkoły  oraz  składa  z  niej

okresowe sprawozdania;
4. Przygotowuje  materiały  do  raportu  dyrektora  szkoły  i  opracowuje  część  raportu

dotyczącą spraw opiekuńczych i gospodarczych;
5. Opracowuje  na  potrzeby  dyrektora  szkoły  i  rady  pedagogicznej  wnioski  

ze sprawowanego nadzoru opiekuńczego;
6. Prowadzi  wspólnie  z  dyrektorem  czynności  związane  z  organizacją  egzaminów

maturalnych i naborem do szkoły;
7. Przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
8. Uczestniczy w zakresie  opracowywania  regulaminów,  instrukcji  i  innych  przepisów

normujących zakres działania szkoły;
9. Bierze udział w przygotowaniu projektu organizacyjnego szkoły w części dotyczącej

pracy opiekuńczej i zadań gospodarczych;
10.Czuwa nad zapewnieniem warunków do pełnej i systematycznej realizacji programów

nauczania;
11.Pełni dyżur kierowniczy w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
12.Bierze udział w konferencjach, naradach, spotkaniach;
13.Przyjmuje interesantów w sprawach opiekuńczych;
14.Współuczestniczy w planowaniu i nadzorowaniu zakupów pomocy dydaktycznych;
15.Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi księgę zastępstw;
16.Sprawuje nadzór nad radą rodziców, oraz poszukuje jej sponsorów;
17.Sprawuje nadzór nad pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz świetlicą;
18.Koordynuje  prace  z  zakresu  profilaktyki  niedostosowania  społecznego  oraz

resocjalizacji;
19.Organizuje wywiadówki i inne spotkania z rodzicami uczniów;
20.Organizuje  w porozumieniu z  radą  rodziców zespoły wyrównawcze i  kontroluje ich

działalność;
21.Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania (pogadanki na wywiadówkach);
22.Kieruje  organizacja  dożywiania,  wypoczynku  zimowego  i  letniego  młodzieży  oraz

wycieczek;
23.Koordynuje działania związane z wychowaniem zdrowotnym młodzieży;
24.Czuwa nad właściwym stanem technicznym, estetycznym i higieniczno – sanitarnym

placówki;
25.Nadzoruje przegląd szkoły i kieruje pracą komisji inwentaryzacyjnej;
26.Podpisuje  korespondencję  dotyczącą  spraw  opiekuńczych  za  wyjątkiem  pism

zastrzeżonych do kompetencji dyrektora;
27.Przekazuje  dokumentację  podlegającą  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną;
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28.Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.
29.Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty;

W zakresie gospodarki finansowej

1. Sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym;
2. Dokonuje wyboru składników majątku podczas zakupów;
3. Dokonuje polecenia wyjazdu służbowego;
4. Rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
5. Zatwierdza dowody księgowe do zapłaty;
6. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

W zakresie nadzoru pedagogicznego:

1. Sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli programów nauczania;
2. Prowadzi  kontrolę  dyżurów  nauczycieli  w  czasie  przerw  lekcyjnych  i  punktualność

rozpoczynania    lekcji;
3. Nadzoruje prace zespołów przedmiotowych wg przydziału;
4. Hospituje  nauczycieli  zgodnie  z  przydziałem, udziela  im  instruktażu  pomocy,

przygotowuje ich ocenę i przedkłada dyrektorowi wydaje zalecenia pokontrolne oraz
egzekwuje ich wykonanie;

5.   Kontroluje realizację indywidualnego nauczania;
6.   Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas;
7. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;
8. Kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom

w  zakresie  zgodności  ich  z  podstawą  programową  i  wewnątrzszkolnymi  zasadami
oceniania;

9. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczych szkoły;
10. Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;
11. Uczestniczy  w  pracach  związanych  z  oceną  pracy  i  oceną  dorobku  zawodowego  

za okres stażu nauczycieli;

 Wicedyrektor  d.s.  opiekuńczych  służbowo odpowiada przed  dyrektorem  szkoły  i  ponosi
odpowiedzialność za:

1. Sporządzanie semestralnych i rocznych analiz pracy wychowawczej i podejmowanie
działań mających na celu podniesienie na coraz wyższy poziom pracy opiekuńczej
szkoły;

2. Działalność kół zainteresowań, zespołów przedmiotowych – wg przydziału;
3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej w tym dziennika elektronicznego

– przeprowadza kontrolę co najmniej raz w miesiącu – wg przydziału;
4. Prawidłowe  organizowanie  zastępstw  za  nieobecnych  nauczycieli  i  prowadzenie

właściwej dokumentacji;
5. Właściwe zabezpieczenie majątku szkolnego;
6. Ochronę danych osobowych;
7. Prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań;
8. Aktualizację  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  w  zakresie   dotyczącym

wychowania.

W celu realizacji swoich zadań wicedyrektor posiada niżej wymienione uprawnienia:
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1. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli;
2. Podczas nieobecności  w pracy dyrektora  szkoły przejmuje  uprawnienia  zgodnie z

jego kompetencjami, a w szczególności:
a. Podejmuje decyzje w sprawach pilnych;
b. Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora;
c. Współdziała  na  bieżąco  z  organem  prowadzącym  szkołę  oraz  innymi

instytucjami;
d. Kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

3. W porozumieniu z dyrektorem i wicedyrektorami przydziela nauczycielom czynności
dodatkowe;

4. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom;
5. Ma  prawo  –  w  przypadku  naruszenia  dyscypliny  pracy  przez  nauczyciela  lub

pracownika nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora
szkoły o ukaranie go;

6. Kontroluje  nauczycieli  z  pełnienia  dyżurów  podczas  przerw  międzylekcyjnych  
i punktualności rozpoczynania lekcji;

7. Egzekwuje przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
8. Kontroluje  ewidencję  uczniów  wymagających  szczególnej  opieki  i  podejmuje

działania zapewniające im taką opiekę;
9. Sprawuje nadzór nad przydziałem stypendiów i zasiłków losowych;
10. Wszelkie uprawnienia wynikające z Regulaminu pracy oraz innych przepisów prawa

pracy i prawa oświatowego.

§ 21

Obowiązki głównej księgowej:

1. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
2. Prowadzenie  rachunkowości  zgodnie  z  ustawą  o  prowadzeniu  rachunkowości,

ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi

zasad  wykonywania  budżetu,  gospodarki  środkami  pozabudżetowymi  i  innymi
będącymi w dyspozycji szkoły;

4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
5. Zapewnianie  pod  względem  finansowym  prawidłowości  umów  zawieranych  

przez szkołę;
6. Pełna  obsługa  programu  komputerowego  ,,KSIĘGOWOŚĆ,  FAKTURY,  VAT

-OPTIVUM”;
7. Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych;
8. Terminowe dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów;
9. Sporządzanie rachunków za eksploatację pomieszczeń budynków szkoły;
10. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
11. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych;
12. Obsługa merytoryczna ZFŚS;
13. Kontrola  operacji  gospodarczych,  wiążących  się  z  wydawaniem  środków

pieniężnych,  obrotami  pieniężnymi  na  rachunku  bankowym,  kontrola  operacji
gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

14. Opracowywanie  rocznych  planów  finansowych  I  Liceum  Ogolnokształcacego
im. T. Kościuszki w Turku;
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15. Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
16. Dokonywanie  wstępnej  kontroli  kompletności  i  rzetelności  dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
17. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności, celowości i gospodarności

działań gospodarczych i finansowych w szkole;
18.  Przekazywanie dyrektorowi szkoły rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych

potrzebnych  do  podejmowania  decyzji  gospodarczych  i  decyzji  w  zakresie
dysponowania środkami finansowymi jednostki;

19. Terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
podatkowej i innej;

20. Sporządzanie sprawozdań rocznych – bilans, rachunek zysków i strat;
21. Opracowanie  projektów  przepisów  wewnętrznych  wydawanych  przez  dyrektora  

I Liceum Ogolnokształcacego im. T. Kościuszki w Turku dotyczących prowadzenia
rachunkowości;

22. Zarządzanie  inwentaryzacji  i  jej  rozliczanie  zgodnie  z  przepisami,  a  zwłaszcza
merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

23. Przygotowywanie  sprawozdań  ,  zestawień  ,  analiz  finansowo-  księgowych
wymaganych przez organ prowadzący , zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora
szkoły;

24. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją
kancelaryjną;

25. Przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
26. Nadzorowanie  pracy  referenta  ds.  administracyjno  –  księgowych  pod  względem

księgowym;
27. Reprezentowanie szkoły  przed sądami w sprawach finansowych;
28. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących

bhp  i  p/ppoż.  oraz  innych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  aktów  prawnych  dot.
oświaty;

29. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;.
30. Wykonywanie  obowiązków pracowników samorządowych,  wynikających  z zapisu

w § 17. 
31. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących

bhp  i  p/ppoż.  oraz  innych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  aktów  prawnych  dot.
oświaty

  
  Główna księgowa służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność za:

1. Przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych  
i zewnętrznych dotyczących rachunkowości  i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne  
i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;
3. Terminowe,  prawidłowe  i  rzetelne  opracowywanie  sprawozdawczości  budżetowej,

podatkowej oraz innej;
4. Ochronę danych osobowych;
5. Wykonywanie innych zadań z zakresu obowiązków.

W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:

1. Żądać  od  pracowników  dostarczenia  poprawnie  wystawionych  lub  sprawdzonych
merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania  operacji finansowych;

2. Kierować pracą referenta d.s. administracyjno – księgowych w zakresie księgowym;
3. Odmówić  akceptacji  dokumentu,  który  nie  spełnia  wymagań  określonych  

w odrębnych przepisach. 
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4. Zawiadomić  organy powołane  do  ścigania  przestępstw  w przypadku  ,  gdy  polecenie
służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

Szczegółowe  zakresy  zadań,  obowiązków,  odpowiedzialności  i  uprawnień  pracowników
znajdują się w aktach osobowych.

§ 22
Obowiązki starszej księgowej:

1. Pełna obsługa programu komputerowego ,,PŁACE OPTIVUM”
 sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, obejmujących wszystkie składniki

wynagrodzenia  (płaca  zasadnicza,  dodatki,  godziny  ponadwymiarowe,  zasiłki
ZUS, wynagrodzenia chorobowe),

 prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych.
2. Wydawanie  zaświadczeń  o  wynagrodzeniu  wg.  wzoru  druku  o  symbolu  ZUS Rp-7  

i innych dotyczących zarobków wg potrzeb zainteresowanych;
3. Wydawanie  informacji  o  osiąganych  dochodach  dla  celów  podatku  dochodowego  

od osób fizycznych i kompletowanie stosownych oświadczeń i załączników służących  
do celów naliczania i rozliczania podatku;

4. Elektroniczne prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac;
5. Pełna obsługa programu ,,PŁATNIK”;
6. Ustalanie uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych;
7. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
8. Rozliczanie składek;
9. Terminowe dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów;
10. Prowadzenie  kompleksowej  dokumentacji  dotyczącej  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bieżącego sporządzania informacji miesięcznej o
zatrudnieniu,  kształceniu  lub  o  działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz
elektronicznego ich przekazywania;

11. Współpraca z ZUS;
12. Przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
13. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
14. Zgłaszanie i wyrejestrowanie osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu;
15. Przygotowywanie  zestawień  pomocniczych  płacowych  służących  do  analiz

ekonomicznych i sprawozdań statystycznych;
16. Sporządzanie sprawozdań GUS;
17. Sporządzanie sprawozdań finansowych z funduszu płac;
18. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną;
19. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły ;
20. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w § 17. 
21. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy  i wszelkich przepisów dotyczących

bhp i p/ppoż.;

Starsza księgowa służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność  za:

1. Rzetelne  i  prawidłowe  naliczanie  wynagrodzeń,  świadczeń  i  innych  należności
wynikających z obowiązujących przepisów;

2. Dokonywanie  potrąceń  wynagrodzeń  wynikających  z  przepisów  w  tym  zakresie  
i dobrowolnych deklaracji pracowników;
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3. Bieżące prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
4. Prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Rzetelne i terminowe potrącanie podatku od osób fizycznych oraz składki ZUS;
6. Prawidłowe przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. Ochronę danych osobowych;
8. Przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż. 

 W celu realizacji swoich zadań starsza księgowa ma prawo:

1. Kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez osoby prowadzące magazyny
szkoły.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  dokumentacji  księgowej  ma
prawo  żądać  uzupełnienia  dokumentów,  wyjaśnień  lub  zgłosić  tę  nieprawidłowość
dyrektorowi szkoły;

2. Odmówić  akceptacji  dokumentu,  który  nie  spełnia  wymagań  określonych  
w odrębnych przepisach;

3. Wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów  prawa
pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 23

Obowiązki sekretarza szkoły:

1. Pełna obsługa programu komputerowego ,,KADRY OPTIVUM”;
2. Prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej m.in.

 Ewidencja elektroniczna zwolnień z tytułu choroby i innych przyczyn;
 Przygotowywanie list obecności i wyjść w godzinach pracy;
 Przygotowywanie pism dotyczących urlopów;
 Prowadzenie akt osobowych pracowników.

3. Prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. Weryfikacja  kwalifikacji  kandydatów  i  załatwianie  wszelkich  spraw  związanych  

z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
5. Kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne;
6. Przygotowywanie dokumentacji  o zatrudnieniu dla osób ubiegających  się o emeryturę

lub rentę;
7. Współdziałanie  z  pracownikami  w  kompletowaniu  dokumentacji  niezbędnej  

do przyznania emerytury lub renty;
8. Pomoc w przygotowaniu  wniosku o  emeryturę  lub  rentę  i  przedłożenie  go  do ZUS  

za zgodą pracownika; 
9. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
10. Współdziałanie  z  pracownikami  w  kompletowaniu  dokumentów  niezbędnych  

do ustalenia kapitału początkowego;   
11. Konsultacje ze związkami zawodowymi;
12. Wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych nauczycieli i innych dokumentów dla

pracowników szkoły;
13. Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;
14. Prowadzenie  spraw  związanych  z  nagradzaniem,  wyróżnianiem,  awansowaniem,  

i karaniem pracowników;
15. Załatwianie  formalności  związanych  z  wnioskami  o  nadanie  orderów  i  odznaczeń

państwowych, nagród ministra, kuratora.
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16. Obsługa  komisji  kwalifikacyjnej  działającej  w  sprawie  awansów  zawodowych
nauczycieli;

17.  Wystawianie oraz ewidencja delegacji służbowych;
18. Opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników administracji;
19. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań GUS;
20.  Udział w pracach przy sporządzaniu sprawozdań SIO;
21.  Sporządzanie planów szkoleń dla pracowników administracji;
22. Współdziałanie w zakresie opracowywania regulaminów, instrukcji i innych przepisów

normujących zakres działania szkoły.
23. Dodatkowe obowiązki Administratora Danych Osobowych:

 obowiązek informacyjny wypełniany przy zbieraniu danych osobowych;
 szczególna  staranność  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  celu  ochrony

interesów osób, których dane przetwarza;
 udzielanie informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych;
 obowiązek uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego

wstrzymania  przetwarzania  kwestionowanych  danych  lub ich  usunięcia  ze  zbioru,
gdy zażąda tego osoba, której dane są przetwarzane przez administratora;

 stosowanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną;

 kontroluje, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru i komu są
przekazywane;

 prowadzi ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 zgłasza zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

w przypadkach przewidzianych prawem;
 uzgadnianie  z  właściwymi  administratorami  systemów  szczególnych  procedur

regulujących  wykonywanie  czynności  w  systemach  lub  aplikacjach  służących  
do przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowy zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ADO znajduje się 
w aktach osobowych.

24.   Obowiązki z zakresu prowadzenia składnicy akt:
 przestrzeganie tajemnicy ochrony danych osobowych;
 przyjmowanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną i innymi uregulowaniami prawnymi;
 odpowiedzialność za przechowywane w nim akta.

25. Dodatkowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
 inicjowanie na terenie zakładu pracy popularyzacji problematyki bhp i ergonomii;
 udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 udział  w opracowywaniu  regulaminów, zarządzeń dyrektora  i  instrukcji  ogólnych

dotyczących bhp;
 współdziałanie  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczna  opieką  zdrowotną  nad

pracownikami;
 przeprowadzanie  wstępnych  szkoleń  z  zakresu  bhp  oraz  możliwość  prowadzenia

szkoleń okresowych;
26. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
27. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w § 17. 
28. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy  i wszelkich przepisów dotyczących

bhp i p/ppoż.;
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Sekretarz szkoły służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność  za:

1. Rzetelne  i  terminowe  przygotowywanie  dokumentacji  dot.  wynagrodzeń,  i  innych
składników należnym pracownikom;

2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. Prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości;
4. Prawidłowe wykonywanie zadań ADO;
5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań sekretarz szkoły ma prawo:

1. Egzekwować  od  pracowników  niezbędnych  informacji  i  danych  służących  
do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

2. Potwierdzanie zgodności z oryginałem pism i dokumentów dot. spraw pracowniczych;
3. Wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów  prawa

pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 24

Obowiązki kierownika gospodarczego: 

1. Organizowanie i nadzorowanie pracy personelu działu gospodarczego;
2. Kontrolowanie utrzymanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno –

eksploatacyjnym i w należytej czystości;
3. Planowanie  i  zakup  wyposażenia  pomieszczeń  szkoły  w  niezbędny  sprzęt  ppoż.  

i urządzenia odgromowe – kontrolowanie ważności badań;
4. Planowanie  oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury

(kosiarki, maszyny czyszczące itp.);
5. Planowanie oraz zakup sprzętu do stołówki szkolnej;
6. Planowanie  i  zakup materiałów biurowych  na  potrzeby  pracowników szkoły  (papier,

tonery, druki itp.);
7. Planowanie oraz zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej;
8. Prowadzenie  analizy  i  kontroli  faktur  oraz  opisywanie  faktur  pod  względem

merytorycznym;
9. Organizowanie  prawidłowej  kasacji  zniszczonego  sprzętu,  sporządzanie  protokołów

zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania;
10. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego oraz infrastruktury technicznej

wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów;
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;
12. Kontrola procesu realizacji inwestycji;
13. Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem pomieszczeń szkolnych;
14. Ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich

pomieszczeń;
15. Współpracowanie  z  główną  księgową  nad  należytym  wykorzystaniem  środków

finansowych;
16.  Obsługa techniczna imprez i uroczystości;
17.  Współpracowanie z głównym księgowym w zakresie inwentaryzacji;
18.  Planowanie  i  opracowanie  planów  urlopów  wypoczynkowych  pracowników  działu

gospodarczego;
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19. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań GUS;
20. Sporządzanie  i  aktualizowanie  przydziałów  obowiązków  dla  pracowników  działu

gospodarczego;
21. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną
22. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
23. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w § 17. 
24. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty

Kierownik  gospodarczy  służbowo  odpowiada  przed  dyrektorem  szkoły  i  ponosi
odpowiedzialność za:

1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Bieżące zabezpieczenie budynków;
3. Sprawność urządzeń przeciwpożarowych i odgromowych;
4. Ochronę danych osobowych;

W celu realizacji swoich zadań kierownik gospodarczy ma prawo do:

1. Kierowania i organizowania pracy podległym pracownikom;
2. Egzekwowania od podległych pracowników niezbędnych informacji i danych służących

do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
3. Kontrolowania dyscypliny pracy podległych pracowników;
4. Wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  Regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów prawa

pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 25

Obowiązki referenta d.s. administracyjno – księgowych:

1. Prowadzenie ewidencji imiennej na kartach kontowych Pu- K 289 dla poszczególnych
osób korzystających z wyżywienia w stołówce - przypisy, odpisy, wpłaty;

2. Sporządzanie  miesięcznych  zestawień  przypisów  i  odpisów  osób  korzystających  
z  wyżywienia  i  przekazywanie  ich  do  księgowości  w  terminie  do  dnia  08  każdego
miesiąca;

3. Rejestr rachunków i faktur wpływających;
4. Pełna obsługa i prowadzenie gospodarki kasowej, pełna obsługa komputerowego 

programu, KASA OPTIVUM”;
5. Prowadzenie gospodarki finansowej na formularzach i drukach ścisłego zarachowania 

( czeki, kwitariusze);
6.  Udział w pracach związanych z rekrutacją uczniów;
7. Obsługa komisji stypendialnej (protokoły, listy wypłat, wypłata);
8. Należyte zabezpieczenie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
9. Udział w pracach związanych z inwentaryzacją;
10.  Obsługa programu DZIENNIK VULCAN”;
11.  Udział w pracach związanych z maturą;
12. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną
13. Dodatkowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
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 Inicjowanie na terenie zakładu pracy popularyzacji problematyki bhp i ergonomii, 
 Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,  wewnętrznych

zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 Współdziałanie  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  

nad pracownikami,
 Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
 Przeprowadzanie  wstępnych  szkoleń  z  zakresu  bhp  oraz  możliwość  prowadzenia

szkoleń okresowych;
15. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
16.  Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu  

w § 17.   
18. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp i

p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Referent  d.s.  administracyjno  -  księgowych  służbowo  odpowiada  przed  dyrektorem  szkoły,  
w  kwestiach  księgowych  służbowo  odpowiada  przed  głównym  księgowym  i  ponosi
odpowiedzialność za:

1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania i gotówki w kasie;
3. Rzetelne prowadzenie gospodarki kasowej;
4. Ochronę danych osobowych.

W celu realizacji swoich zadań referent d.s. administracyjno - księgowych ma prawo do:

1. Wszelkich uprawnień wynikających z regulaminu pracy oraz innych przepisów prawa
pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 26

Obowiązki specjalisty d.s. uczniowskich:

1. Prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o instrukcję kancelaryjną;
2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
3. Przekazywanie pism zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
5. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentów na potrzeby rekrutacji uczniów do szkoły;
6. Pełna obsługa programu  „DZIENNIK VULCAN”;
7. Prowadzenie i przygotowanie wszelkiej dokumentacji do egzaminów maturalnych: 

załączniki 2, 3, 4, 5a, 6a, 9a, 9b,10;
8. Obsługa programu maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
9. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej uczniów (NNW);
10. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

 Przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
 Przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
 Występowanie o odpisy arkuszy ocen,
 Przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
 Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
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11. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
12. Prowadzenie  ewidencji  i  dokumentacji  świadectw  ukończenia  szkoły,  świadectw

maturalnych;
13. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń dla uczniów;
14. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci szkolnych;
15. Udział w pracach przy sporządzaniu sprawozdań SIO i innych sprawozdań oświatowych

w zakresie spraw uczniowskich;
16. Obsługa centrali telefonicznej;
17. Sprawdzanie, prowadzenie poczty elektronicznej szkoły;
18. Przekazywanie dokumentacji podlegającej archiwizowaniu zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną
19. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
20. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu  

w § 17. 
21. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Specjalista  d.s.  uczniowskich  służbowo  odpowiada  przed  dyrektorem  szkoły  i  ponosi
odpowiedzialność za:

1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Zabezpieczenie pieczęci urzędowych;
3. Ochronę danych osobowych;
4. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań specjalista d.s. uczniowskich ma prawo do:

1. Podpisywania i wydawania:

 zaświadczeń uczniowskich;
 legitymacji szkolnych uczniów;
 potwierdzenia przyjęcia ucznia.

2. Wszelkich uprawnień wynikających z regulaminu pracy oraz innych przepisów 
prawa pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 27

Obowiązki specjalisty d.s. bhp 

1. Przeprowadzanie  kontroli  warunków  pracy  oraz  przestrzegania  przepisów  i  zasad
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  stanowisk  pracy
wymienionych w Rozporządzeniu  Rady Ministrów Dz. U.. Nr 109, poz. 704 z 1997r.;

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz  
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3. Okresowe sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analiz stanu bhp oraz propozycji
zmian mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników;

4. Przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp;
5. Udział  w  opracowywaniu  planów  modernizacji  i  rozwoju  zakładu  pracy  oraz

przedstawianie propozycji rozwiązań poprawiających stan bhp;
6. Udział w przekazywaniu do użytkowania:
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 nowych obiektów budowlanych albo ich części na terenie szkoły,
 urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających

wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów;
7. Inicjowanie na terenie zakładu pracy popularyzacji problematyki bhp i ergonomii,
8. Opiniowanie  szczegółowych  instrukcji  dotyczących  przestrzegania  przepisów  bhp  na

poszczególnych stanowiskach pracy,
9. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
10. Prowadzenie  rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących

wypadków przy pracy,
11. Doradztwo  w  zakresie  stosowania  przepisów,  zasad  bhp  oraz  ryzyka  związanego  

z wykonywaną pracą,
12. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
13. Udział  w  opracowywaniu  zakładowych  układów  zbiorowych  pracy,  wewnętrznych

zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań
kierownika gospodarczego w zakresie bhp,

14. Współdziałanie  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad
pracownikami,

15. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z  organizacjami  związkowymi
przy podejmowaniu prze nie działań, mających na celu przestrzegania przepisów oraz
zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

16. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją
kancelaryjną

17. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
18. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu  

w § 17;
19. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Specjalista d.s. bhp służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność za:

1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych  i okresowych dla pracowników;
3. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, oraz zapoznanie z nią wszystkich pracowników;
4. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bhp w szkole.

W celu realizacji swoich zadań specjalista d.s. bhp ma prawo do:

1. Przeprowadzania kontroli stanu bhp, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie
w szkole;

2. Występowania  do  dyrektora  szkoły  z  zaleceniami  usunięcia  stwierdzonych  zagrożeń
wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;

3. Niezwłocznego  wstrzymania  pracy  maszyny  lub  innego  urządzenia  technicznego  w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

4. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych
osób;

5. Wnioskowania do dyrektora szkoły o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w
przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów
albo innych osób.

6. Wszelkich  uprawnień  wynikających  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów
prawa pracy
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Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 28

Zakres obowiązków pomocy administrayjnej:

1. Wykonywanie  czynności  związanych  z  naprawą,  modernizacją,  usuwaniem  awarii
sprzętu komputerowego,

2. Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym,
3. Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowań w szkole,
4. Nadzór nad prawidłową pracą serwera – tworzenie kopii bezpieczeństwa a w razie awarii

jak najszybsze przywrócenie działania,
5. Opieka  informatyczna  nad  salami  dydaktycznymi,  centrum  multimedialnym  

i biblioteką:
 rutynowe sprawdzanie sal pod względem sprawności sprzętu,
 diagnozowanie i usuwanie usterek komputerów i sprzętu komputerowego,

6. Składanie  zapotrzebowania  na  zakup  systemów  operacyjnych,  baz  danych,
oprogramowania antywirusowego,

7. Doradzanie przy wyborze zakupu  sprzętu komputerowego,
8. Kontrolowanie zamówień licencji na oprogramowania licencjonowane w szkole oraz 

nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem,
9. Bieżące  informowanie  przełożonych  w  przypadku  stwierdzenia  zainstalowania

nielegalnego oprogramowania na sprzęcie komputerowym,
10. Usuwanie  nieprawidłowości  i  zakłóceń w  funkcjonowaniu  oprogramowania

komputerowego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach pracy,
11. Nadzór nad robieniem kopii danych na stanowiskach administracyjnych szkoły,
12. Informatyczna obsługa strony WWW,
13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły,
14. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w § 117,
15. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy  i wszelkich przepisów dotyczących

bhp i p/ppoż.

W  razie  istotnej  potrzeby,  na  polecenie  bezpośredniego  przełożonego,  wykonywanie
dodatkowych  czynności  nie  wymienionych  w  zakresie  obowiązków  a  mieszczących  się  
w ramach posiadanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego.

Szczególne prawa i obowiązki:
Obowiązki  Wynikające  z  artykułów  24  i  25  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
Prawa  wynikające  z  regulaminu  pracy,  regulaminu  organizacyjnego  oraz  innych  przepisów
prawa pracy m.in.

1. Egzekwowanie  od  pracowników  niezbędnych  informacji  i  danych  służących  
do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

2. Prawo dostępu do haseł na sprzętach komputerowych.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 29
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Obowiązki intendenta: 

1.  Zaopatrywanie stołówki  szkolnej  w potrzebne artykuły żywieniowe i  techniczne
(środki  czystości,  sprzęt  kuchenny)  z  zachowaniem  prawa  o  zamówieniach
publicznych;

2.  Pełna obsługa programu ,,STOŁÓWKA I MAGAZYN”
3.  Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
4.  Prowadzenie kartotek materiałowych i żywieniowych;
5.  Uzgadnianie sald z księgowością I Liceum Ogolnokształcacego w Turku;
6.  Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
7.  Planowanie  jadłospisu  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  kalorycznością;

wywieszanie ich w stołówce;
8.   Wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych;
9.  Wydawanie sprzątaczkom środków czystości;
10.  Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów

znajdujących się w magazynie;
11.Prowadzenie  magazynu  żywieniowego,  właściwe  przechowywanie  produktów  

i zabezpieczenie ich przed psuciem;
12.Sporządzanie  raportów  żywieniowych  oraz  ich  terminowe  przedstawianie  

w księgowości szkoły;
13.Terminowe  sporządzanie  miesięcznych  zestawień  zużycia  środków  czystości  

i przekazywanie ich do księgowości szkoły;
14.Sporządzanie miesięcznych zestawień o wykorzystaniu środków finansowych;
15.Utrzymywanie czystości magazynów;
16.Nadzór  nad  prawidłowym  funkcjonowaniem  kuchni;  przygotowaniem

i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP;
17.Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

18. Pomoc w przygotowywaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;
19. Przekazywanie  dokumentacji  podlegającej  archiwizowaniu  zgodnie  z  instrukcją

kancelaryjną;
20. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
21. Wykonywanie  obowiązków pracowników samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w § 17;
22. Przestrzeganie dyscypliny pracy,  regulaminu pracy,  statutu, przepisów dotyczących

bhp  i  p/ppoż.  oraz  innych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  aktów  prawnych  dot.
oświaty

Intendent służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność za:

1. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami magazynów;
2. Za kaloryczność posiłków żywienia zbiorowego oraz utrzymania norm żywienia;
3. Ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki magazynowej;
4. Przestrzeganie podstawowych wymagań systemu HACCP.

W celu realizacji swoich zadań intendent ma prawo do:

1. Nadzoru nad pracą kuchni  oraz jakością i bezpieczeństwem żywienia wynikający
z systemu HACCP;

2. Kontroli rejestru osób uprawnionych do korzystania z obiadu;
3. Wszelkich  uprawnień  wynikających  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów

prawa pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.
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§ 30

Obowiązki kucharki:

1. Wykonywanie prac w sposób zgodny z wymogami Sanepidu i zasadami BHP oraz
stosowanie  się  do  otrzymywanych  poleceń  i  wskazówek  przełożonych  
i dyrektora szkoły.

2. Obróbkę  wstępną  warzyw,  owoców  oraz  wszelkich  surowców  do  produkcji  posiłków
(mycie, obieranie, czyszczenie).

3. Rozdrabnianie  warzyw,  owoców  i  innych  surowców  z  uwzględnieniem  wymogów
technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

4. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków. 
5. Przygotowywanie  potraw  zgodnie  z  wymogami  racjonalnego  żywienia  i  oszczędne

gospodarowanie artykułami spożywczymi.
6. Porcjowanie i wydawanie posiłków.
7. Utrzymanie czystości  i  porządku na stanowisku pracy,  przestrzeganie zasad higieniczno-

sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
8. Mycie i wyparzanie naczyń oraz sprzętu kuchennego.
9. Sprzątanie pomieszczeń kuchennych, przykuchennych.
10. Obowiązkowe  noszenie  odzieży  ochronnej  podczas  pracy  w  kuchni  oraz  dbanie  

o estetykę i higienę ubioru.
11. Sprzątanie jadalni po wydawanych posiłkach.
12. Natychmiastowe  zgłaszanie  kierownikowi  gospodarczemu  wszystkich  usterek  

i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
13. Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni.
14. W  okresie  ferii  zimowych  i  letnich   wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez

dyrektora szkoły lub kierownika gospodarczego.
15. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.
16. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu

w §17 
17. Przestrzeganie  dyscypliny  pracy,  regulaminu pracy,  statutu,  przepisów dotyczących

bhp i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dotyczących
oświaty.

Kucharka  służbowo  odpowiada  przed  kierownikiem  gospodarczym  i  ponosi
odpowiedzialność za: 

Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów żywnościowych;
1.Pobieranie  i  zabezpieczanie  próbek  pokarmowych  posiłków  na  potrzeby  kontroli

Sanepid-u;
2. Przestrzeganie  czystości  sprzętu,  narzędzi  oraz  czystości  w  pomieszczeniach

kuchennych i na stołówce;

W celu realizacji swoich zadań kucharka ma prawo do:

1. Zakazywania osobom nieupoważnionym przebywania na terenie kuchni (z wyjątkiem osób
uprawnionych do kontroli);

2. Kierowania i organizowania pracy podległym pracownikom;
3. Zapewnienia przez pracodawcę odzieży ochronnej;
4. Wszelkich  uprawnień  wynikających  z  regulaminu  pracy  oraz  innych  przepisów

prawa pracy.
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Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 31

Zakres obowiązków robotnika wykwalifikowanego: 

1. Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zasadami przeciwpożarowymi. 

2. Otwieranie i zamykanie budynku szkoły ( po sprawdzeniu czy zamknięte są wszystkie
drzwi, okna, wyłączone światła – II zmiana);

3. Dokonywanie przeglądu technicznego:
 stanu sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, żarówek itp.
 stanu instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej,
 stanu drzwi i okien, ich zamknięć i okuć oraz szyb,

4. Stosownie  do  zauważonych  potrzeb  technicznych  uzupełnianie  brakujących  klamek,
zamków,  żarówek,  usuwanie  uszkodzeń  i  usterek,  naprawy  w granicach  możliwości.
Poważniejsze przypadki należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi gospodarczemu;

5. Sprawdzanie stanu kluczy i wykonanie duplikatów wg potrzeb i na zlecenie kierownika
gospodarczego;

6. Sprawowanie  pieczy  nad  bezpieczeństwem  budynków  szkolnych,  zabezpieczeniem
urządzeń instalacyjnych;

7. Dokonywanie napraw mebli i urządzeń szkolnych;
8. Dokonywanie napraw hydraulicznych stosownie do zakresu posiadanej wiedzy fachowej;
9. Sprzątanie  boiska  szkolnego  oraz  terenu  przylegającego  do  zabudowań  szkoły,

utrzymywanie w czystości trawników i kwietników;
10. W okresie  zimy usuwanie  śniegu  z chodników oraz  innych  przejść komunikacyjnych

stosując środki zapobiegające skutkom gołoledzi;
11. Wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem estetyki obejścia szkoły   

i  wynikających  z  bieżących  potrzeb  (np.  dekoracja  budynku  z  okazji  uroczystości
państwowych i szkolnych);

12. Utrzymywanie ładu i porządku na drogach ewakuacyjnych oraz dbanie o sprzęt gaśniczy;
13. Opieka  nad  magazynem  gospodarczym  i  utrzymywanie  należytego  w nim  porządku.

Prowadzenie zeszytu ewidencyjnego stanu narzędzi i sprzętu gospodarczego;
14. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia – prawidłowa eksploatacja i konserwacja;
15. Wykonywanie  drobnych  prac  spawalniczych,  ślusarskich  murarskich  np.  naprawa

tynków, gipsowanie, malowanie;
16. Noszenie  odzieży  roboczej  i  ochronnej  podczas  wykonywania  prac  porządkowych,

naprawczych i remontowych;
17. Wykonywanie  innych  prac  zleconych  przez  dyrektora  szkoły  lub  kierownika

gospodarczego;
18. Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu  

w § 17;
19. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Do obowiązków okresowych należą:

1. Przygotowanie  pomieszczeń  do  remontów  –  wynoszenie  lub  przesuwanie  sprzętu  
i umeblowania, należyte ich zabezpieczenie i ponowne rozmieszczenie po zakończeniu
prac remontowych;

2. W związku z egzaminem dojrzałości przygotowanie pod względem technicznym  klas  
i innych pomieszczeń;
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3. Naprawianie ogrodzenia wokół szkoły.

Robotmok wykwalifikowany służbowo odpowiada przed kierownikiem gospodarczym
 i ponosi odpowiedzialność za:

1. Utrzymanie w czystości terenu wokół szkoły.
2. Jest odpowiedzialny materialnie za powierzony mu sprzęt i narzędzia.

W celu realizacji swoich zadań robotnik gospodarczy ma prawo do:
 

1. Zapewnienia przez pracodawcę odzieży ochronnej;
2. Wszelkich uprawnień wynikających z regulaminu pracy oraz innych przepisów prawa

pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 32

Zakres obowiązków sprzątaczki: 

1. Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zasadami przeciwpożarowymi. 

2. Codzienne  sprzątanie  w  wyznaczonych  przez  kierownika  gospodarczego  rejonach
obejmuje:

 ścieranie  kurzu  i  brudu  wilgotną  ścierką  z  wszystkich  powierzchni  w  salach
lekcyjnych wraz z zapleczem, biurach, korytarzach i klatkach schodowych;

 mycie tablic szkolnych;
 wietrzenie sprzątanych pomieszczeń;
 systematyczne zmywanie na mokro wszystkich korytarzy i klatek schodowych  

w wyznaczonym rejonie;
 systematyczne  sprzątanie  toalet  oraz  ich  dezynfekcja  ze  szczególnym

zachowaniem zasad bhp przy posługiwaniu się środkami dezynfekującymi;
 systematyczne odkurzanie dywanów i wykładzin chodnikowych;
 opróżnianie koszów na śmieci;
 podlewanie kwiatów;
 po  sprzątaniu  zamykanie  okien   i  drzwi  w  salach,  sprawdzanie  kranów,

wygaszanie oświetlenia;
 kontrola  stanu  wyposażenia  pomieszczeń.  Niezwłoczne  zgłaszanie  braków

kierownikowi gospodarczemu;
 zgłaszanie  wszystkich  uszkodzeń  instalacji  elektrycznej,  wodnokanalizacyjnej,

grzewczej oraz uszkodzeń innego sprzętu do kierownika gospodarczego.
3. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na zlecenie kierownika

gospodarczego.
4. Używanie odzieży ochronnej i innych wyznaczonych środków ochrony osobistej.
5. Pełnienie  dyżurów  na  portierni  wg  ustalonego  planu  z  następującym  zakresem

obowiązków:
 podczas dyżuru obowiązuje strój służbowy;
 kontrolowanie, czy na terenie szkoły nie znajdują się osoby postronne;
 monitorowanie  sytuacji  na  wjazdach,  parkingach  i  miejscach  postojowych  dla

rowerów przy wykorzystaniu TV dozorowej;
 udzielanie  informacji  o  planie  zajęć  –  tylko  nauczycielom,  uczniom  

i rodzicom;
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 udzielanie informacji gościom i interesantom;
 rejestracja wyjść grupowych i indywidualnych w godzinach pracy;
 prowadzenie dziennika pracy monitoringu (TV dozorowej).

    6.   Sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych     obejmuje:

 pastowanie i froterowanie podłóg w wyznaczonych rejonach;
 sprzątanie szkoły po remontach;
 gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń:

- mycie okien, pastowanie podłóg, zmiana firan itp.
7.  Wykonywanie  innych  prac  zleconych  przez  dyrektora  szkoły  lub  kierownika

gospodarczego.

8.  Wykonywanie  obowiązków  pracowników  samorządowych,  wynikających  z  zapisu  
       w § 17.

9. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp
 i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty

Sprzątaczka służbowo odpowiada przed kierownikiem gospodarczym i ponosi odpowiedzialność
za:

1. Utrzymywanie w czystości wydzielonego rejonu pracy;
2.  Powierzony sprzęt do wykonywania pracy.

W celu realizacji swoich zadań sprzątaczka ma prawo do:
 

3. Zapewnienia przez pracodawcę odzieży ochronnej;
4. Wszelkich uprawnień wynikających z regulaminu pracy oraz innych przepisów prawa

pracy.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 33

 Zakres obowiązków nauczyciela:

Zakres obowiązków nauczycieli wynikający z Art. 6 i 42 Karty Nauczyciela

1. W ramach 40 – godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest 
zobowiązany realizować: 

 w  ramach  pensum  –  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze,
prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 

 inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb 
i zainteresowań uczniów; 

 zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym;

2. Rzetelne  realizowanie  zadań  związanych  z  powierzonym  stanowiskiem  oraz
podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  w  tym
zadania;  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w  czasie  zajęć
organizowanych przez szkołę; 
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3. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
4. Kształcenie  i  wychowywanie  młodzieży  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;

5. Dbanie  o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  
z  ideą  demokracji,  pokoju  i  przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras  
i światopoglądów.

Zakres obowiązków nauczyciela na stanowisku pracy:
1. Realizacja  obowiązującego w szkole programu nauczania,  programu wychowawczego

szkoły i innych programów obowiązujących w szkole;
2. Nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów;
3. Systematyczne  i  obiektywne  ocenianie  uczniów,  zgodne z  przedmiotowym systemem

oceniania;
4. Poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań;
5. Współpraca z rodzicami;
6. Nauczyciel  jest  obowiązany  prowadzić  zajęcia  w  ramach  godzin  przeznaczonych  

w ramowych  planach  nauczania  do dyspozycji  dyrektora  szkoły,  z  wyjątkiem godzin
przeznaczonych  na  zwiększenie  liczby  godzin  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  
w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

7. Systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  przebiegu  nauczania  w  tym  obsługa
elektronicznego dziennika zajęć szkolnych;

8. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych;
9. Opieka nad powierzonymi mu organizacjami na terenie szkoły;
10. Opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach i wycieczkach

itp.;
11. Pełnienie dyżurów na przerwach śródlekcyjnych;
12. Odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece;
13. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  wdrażanie tych metod uczniom  

i nadzór nad ich przestrzeganiem;
14. Przestrzeganie kodeksu etyki przyjętego w szkole;
15. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
16. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Zakres obowiązków  wychowawcy na stanowisku pracy 

 Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności: 

1. Poznanie  nowo  przyjętych  uczniów,  ich  zdolności,  zainteresowań  i  potrzeb  oraz
warunków środowiskowych;

2. Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
3. Troska o efekty kształcenia powierzonego opiece zespołu poprzez stałe zainteresowanie

wynikami,  analizowanie przyczyn  niepowodzeń  z radą  klasową,  nauczycielami  celem
podjęcia  środków zaradczych,  systematyczny  kontakt  z  nauczycielami  prowadzącymi
zajęcia edukacyjne w klasie; 

4. Współpraca  z  rodzicami  lub  prawnymi  opiekunami  uczniów,  utrzymywanie
systematycznego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w terminach
określonych  przez dyrektora szkoły,  radę pedagogiczną, a także z własnej inicjatywy,
udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;

33



5. Planowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które
rozwijają  i  integrują  zespół  oraz  treści  i  form  zajęć  tematycznych  realizowanych  
w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;

6. Kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich w zespole klasowym opartych
na zasadach życzliwości i współdziałania;

7. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności  za ład, czystość  i  estetykę  pomieszczeń
szkoły;

8. Współpracy  z  psychologiem  i  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami,
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu trudności i potrzeb uczniów;

9. Wdrażanie młodzieży do świadomego postępowania zgodnie z przepisami statutu szkoły;
10.  Zapoznawanie rodziców i uczniów z wewnętrznym systemem oceniania, regulaminem

klasyfikowania i promowania uczniów, regulaminem przeprowadzania egzaminów oraz
z innym prawem wewnątrzszkolnym i ich nowelizacjami;

11. współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  oddziale,  uzgadnianie  z  nimi  
i koordynowanie działań wychowawczych;

12. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
13. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności  

w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn
absencji i podejmowanie środków zaradczych;

14. Otaczanie opieką dzieci szczególnej troski;
15. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie;
16. Ustalanie okresowych i rocznych ocen z zachowania zgodnie z wewnętrznym systemem

oceniania;
17. Prowadzenie  dokumentacji  szkolnej  w  tym  zakładanie  i  prowadzenie  dziennika

elektronicznego  dla  powierzonego  zespołu,  wypisywanie  arkuszy  ocen  zgodnie  
z obowiązującym prawem oświatowym;

18. Wypisywanie świadectw ukończenia klasy i szkoły, wypisywanie opinii uczniów;
19. Opracowanie sprawozdań okresowych i rocznych z przebiegu pracy z młodzieżą;
20. Pisemne powiadamianie rodziców na co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym

posiedzeniem rady pedagogicznej o grożących uczniom ocenach niedostatecznych.

Nauczyciel służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność za:

1. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
2. Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole;
3. Ochronę danych osobowych;
4. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań nauczyciel ma prawo:
1. Organizowania i realizacji procesu dydaktyczno– wychowawczego;
2. Podejmowania  działań  twórczych,  w  tym  opracowywania  programów  autorskich,

modyfikowania obowiązujących programów nauczania;
3. Doboru  materiałów  nauczania,  jego  ewaluacji,  ewentualnej  selekcji,  rozszerzania  

i różnicowania pod kątem możliwości uczniów;
4. Doboru  metod  nauczania,  środków  dydaktycznych,  form  organizacyjnych  procesu

dydaktyczno – wychowawczego;
5. Wyboru podręczników przedmiotowych;
6. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności zawodowych;
7. Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i karty nauczyciela;
8. Poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia;
9. Nauczyciel,  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
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Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych.

§ 34

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza na stanowisku pracy  

1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami oraz ichewidencja;
2. Udostępnianie zbiorów;
3. Opracowanie rocznych planów działalności biblioteki;
4. Sprawozdanie z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa;
5. Odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;
6. Udzielanie informacji bibliotecznych;
7. Poradnictwo w wyborach czytelniczych;
8. Prowadzenie lekcji bibliotecznych;
9. Rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych  wśród  uczniów  przez  poradnictwo,  pomoc  

w doborze lektury, indywidualne rozmowy;
10. Współpraca  z  wychowawcami  i  nauczycielami  przedmiotów  w zakresie  czytelnictwa

uczniów,  struktury zbiorów,  informacji  o  nowościach i  przygotowaniu  materiałów na
lekcje;

11. Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
12. Znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
13. Obsługa programu komputerowego MOL;
14. Współpraca  z  głównym  księgowym  (zakup  książek,  rozliczenia  i  inwentaryzacja

zbiorów);
15. Współpraca z kadrami (informacje o zaległościach w zwrocie wypożyczonych książek

pracowników odchodzących ze szkoły);
16. Pomoc w wyszukiwaniu informacji w Internecie;
17. Wydruk i skanowanie dokumentów;
18. Selekcja zbiorów i ich konserwacja;
19. Dbanie o czystość, ład, estetykę wewnątrz czytelni i biblioteki;
20. Współpraca  z  nauczycielami,  uczniami  i  ich  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  oraz

innymi bibliotekami.

Współpraca nauczyciela - bibliotekarza z nauczycielami obejmuje:

 realizację  potrzeb  czytelniczych  i  informacyjnych  związanych  z  nauczanym
przedmiotem;

 dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 udostępnianie pomieszczenia czytelni do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych;
 udzielanie bieżącej informacji na temat nowości wydawniczych;
 możliwość  korzystania  z  zasobów  bibliotecznych  na  miejscu  (czasopisma,  programy

komputerowe, księgozbiór podręczny);
 udostępnianie  zbiorów  biblioteki  w  formie  wypożyczeń  indywidualnych  oraz

wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;
 umożliwienie nauczycielom i uczniom korzystania z Internetu;
 udzielanie  informacji  radzie  pedagogicznej  o  stanie  czytelnictwa  uczniów  

i nauczycieli
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Współpraca nauczyciela - bibliotekarza z rodzicami (prawnymi opiekunami) obejmuje:

 udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży;
 udostępnienie  podstawowych  dokumentów  związanych  z  funkcjonowaniem

szkoły(statutu,  programu  wychowawczego,  programu  profilaktyki,  kryteriów  
i wymagań nauczycieli na poszczególne stopnie).

1. Obowiązki wymienione § 32 z zakresu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych;
2. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Nauczyciel  bibliotekarz  służbowo  odpowiada  przed  dyrektorem  szkoły  i  ponosi
odpowiedzialność za:

1. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
2. Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole;
3. Ochronę danych osobowych;
4. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań nauczyciel bibliotekarz ma prawo:

1. Organizowania konkursów i innych form promowania czytelnictwa;
2. Podejmowania działań twórczych, w tym opracowywania programów autorskich, 
3. Wyboru zakupowanych zbiorów bibliotecznych;
4. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności zawodowych;
5.   Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i karty nauczyciela;
6. Nauczyciel,  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 35

Obowiązki wychowawcy świetlicy: 

1. Opracowywanie planu pracy świetlicy;
2. Opracowanie rocznego kalendarza imprez;
3. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności:

 współdziałanie  z  wychowawcami  i  opiekunami  w  organizowaniu  imprez
kulturalno–rozrywkowych,

 organizacja stałych imprez o charakterze kulturalnym,
 zabezpieczenie oprawy plastycznej imprez szkolnych,
 współdziałanie w przygotowaniu akademii i innych uroczystości szkolnych,

4. Czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej;
5. Zapewnienie  młodzieży  dojeżdżającej  optymalnych  warunków  do  spędzenia  wolnego

czasu przed i po lekcjach.
6. Prowadzenie zajęć tematycznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli
7. Dbałość o wysokie  walory artystyczne i wychowawcze wszystkich imprez szkolnych  

o charakterze kulturalno–rozrywkowym;
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8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy;
9. Reprezentuje interesy szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty i kultury,  

w sprawach dotyczących świetlicy;
10. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej;
11. prowadzi zajęcia wychowawcze z dziećmi;
12. Pomoc w rozwijaniu samodzielności, aktywności społecznej i osobowości ucznia;
13. współpracują z biblioteką, pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką i innymi

osobami wspomagającymi;
14. Obowiązki wymienione § 31 z zakresu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych;
15. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
16. Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

Nauczyciel wychowawca świetlicy służbowo odpowiada przed wicedyrektorem ds. opiekuńczych
(przełożonym wyższego stopnia jest dyrektor szkoły) i ponosi odpowiedzialność za:

1.  Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
2.  Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole;
3.  Ochronę danych osobowych;
4.   Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań nauczyciel wychowawca świetlicy ma prawo:

1. Organizowania imprez kulturalno–rozrywkowych
2. Podejmowania działań twórczych, w tym opracowywania programów autorskich
3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności zawodowych
4. Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i karty nauczyciela
5. Nauczyciel,  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 36

Obowiązki pedagoga szkolnego

1. Diagnozowanie środowiska ucznia;
2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów;
3. Analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
4. Określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej,  odpowiednio  do  rozpoznanych  potrzeb,  w tym  uczniom z  wybitnymi
uzdolnieniami;

5. Podejmowanie  działań wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  z  programu
wychowawczego szkoły i  programu profilaktyki,  w stosunku do uczniów, z udziałem
uczniów i nauczycieli;

6. Wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  wynikających  
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

7. Udzielanie  informacji  nauczycielom  o  dzieciach  wymagających  szczególnej  pomocy
w tym posiadających opinię poradni;

8. Udzielanie  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych
wynikających  z  realizowanych  przez  nich  programów  nauczania  do  indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia
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i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;

9. Udzielanie  rodzicom  porad  ułatwiających  rozwiązywanie  przez  nich  trudności
wychowawczych;

10. Pomaganie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodzicom i nauczycielom;
11. Prowadzenie  badań  i  diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  celu  wspierania

rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
w  tym  działań  profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,
rodziców i nauczycieli;

12. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
13. Prowadzenie  grupowych  zajęć  aktywizujących,  przygotowujących  uczniów  do

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
14. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
15. Podejmowanie  działań  profilaktyczno-wychowawczych  wynikających  z  programu

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
16. Udzielanie  pomocy  wychowawcom  i  nauczycielom  w  ich  pracy  z  uczniami

sprawiającymi trudności wychowawcze;
17. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się

na tle niepowodzeń szkolnych;
18. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów

rodzinnych;
19. Udzielanie  porad  i  pomocy  uczniom  posiadającym  trudności  w  kontaktach

z rówieśnikami i w danym środowisku;
20. Gromadzenie  materiałów  pomocniczych  i  udostępnianie  ich  wszystkim  nauczycielom

i wychowawcom;
21. Prowadzenie  monitoringu  problemów  wychowawczych  w  szkole  oraz  informowanie

o  wszystkich  problemach  wychowawczych  dyrektora  szkoły  lub  wicedyrektora
odpowiedzialnego za sprawy wychowawcze;

22. Uczestniczenie w posiedzeniach Wychowawczego Zespołu Interwencyjnego;
23. Opracowanie  rocznych  planów swojej  działalności  oraz  prowadzenie  dziennika  pracy

pedagoga szkolnego;
24. Obowiązki wymienione § 32 z zakresu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych;
25. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;
26. Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, Statutu, przepisów dotyczących bhp

i p/ppoż. oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dot. oświaty.

 Pedagog szkolny służbowo odpowiada przed wicedyrektorem ds. opiekuńczych (przełożonym
wyższego stopnia jest dyrektor szkoły) i ponosi odpowiedzialność za:

1.  Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
2.  Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole;
3.  Ochronę danych osobowych;
4.   Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny ma prawo:

1. Wzywać rodziców do stawienia  się  w szkole  w sprawach dotyczących  wychowania  
i nauki ich dzieci;

2. Wzywać  uczniów  na  rozmowy  indywidualne  i  prowadzenia  niezbędnych  badań
pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego;

3. Udzielać  wskazówek  metodycznych  rodzicom  i  nauczycielom  w  sprawach
rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;

4. Podejmowania działań twórczych, w tym opracowywania programów autorskich;
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5. Wystawiać  na  żądanie  uprawnionych  organów  opinie  o  uczniach  w  sprawach
merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo
podpisana przez dyrektora szkoły;

6. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności zawodowych;
7. Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i karty nauczyciela;
8. Nauczyciel,  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych

§ 37

Obowiązki psychologa szkolnego:

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów;
2. Organizowanie i  prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,  w stosunku do uczniów, z udziałem
uczniów i nauczycieli;

4. Wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  wynikających  
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

5. Udzielanie  informacji  nauczycielom o dzieciach wymagających  szczególnej  pomocy  
w tym posiadających opinię poradni;

6. Udzielanie  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych
wynikających  z  realizowanych  przez  nich  programów  nauczania  do  indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia
i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;

7. Udzielanie  rodzicom  porad  ułatwiających  rozwiązywanie  przez  nich  trudności
wychowawczych;

8. Pomaganie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodzicom i nauczycielom;
9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
10. Minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom

zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  wychowawczej  w  środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

11. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
12. Wspieranie  w działaniach  doradczych  rodziców i  nauczycieli  poprzez  organizowanie

spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami;

13. Prowadzenia edukacji  prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli  
i rodziców;

14. Rozpoznawanie warunków życia i  nauki uczniów sprawiających trudności w procesie
dydaktyczno-wychowawczym;

15. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
16. Podejmowanie  działań  profilaktyczno-wychowawczych  wynikających  z  programu

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
17. Udzielanie  pomocy  wychowawcom  i  nauczycielom  w  ich  pracy  z  uczniami

sprawiającymi trudności wychowawcze;
18. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się

na tle niepowodzeń szkolnych;
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19. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych;

20. Udzielanie  porad  i  pomocy  uczniom  posiadającym  trudności  w  kontaktach  
z rówieśnikami i w danym środowisku;

21. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
22. Integrowanie uczniów klas pierwszych;
23. Opracowanie  rocznych  planów  pracy  oraz  prowadzenie  dziennika  pracy  psychologa

szkolnego
24. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
25. Obowiązki wymienione § 32 z zakresu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych
26. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;

Psycholog szkolny służbowo odpowiada przed wicedyrektorem ds. opiekuńczych (przełożonym
wyższego stopnia jest dyrektor szkoły) i ponosi odpowiedzialność za:

1.  Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
2.  Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole;
3.  Ochronę danych osobowych;
4.   Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

W celu realizacji swoich zadań psycholog szkolny ma prawo:

1. Wzywać rodziców do stawienia  się w szkole w sprawach dotyczących  wychowania  
i nauki ich dzieci;

2. Wzywać  uczniów  na  rozmowy  indywidualne  i  prowadzenia  niezbędnych  badań
pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego;

3. Udzielać  wskazówek  metodycznych  rodzicom  i  nauczycielom  w  sprawach
rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;

4. Podejmować działania twórczych, w tym opracowywanie programów autorskich;

5. Wystawiać  na  żądanie  uprawnionych  organów  opinie  o  uczniach  w  sprawach
merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo
podpisana przez dyrektora szkoły;

6. Podnosić kwalifikacje zawodowe, doskonalić umiejętności zawodowe;

7. Korzysta z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i karty nauczyciela;

8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w aktach osobowych
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ROZDZIAŁ VI

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

§ 38

 1. W  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  T.  Kościuszki  w  Turku  obowiązują  następujące
zasady obiegu dokumentów:
1. Przyjmowanie,  rejestrowanie,  dekretowanie,  rozdział,  załatwianie,  obieg

i przekazywanie  dokumentów  odbywa  się  na  zasadach  określonych  w instrukcji
kancelaryjnej obowiązującej w szkole;

2. Pocztę wpływającą rozdziela do załatwienia podległym pracownikom dyrektor szkoły;
3) Dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter

wiążących poleceń służbowych;
4) Korespondencja  rejestrowana  jest  przez  sekretariat  i  przekazywana  do  załatwienia

zgodnie z dekretacją;
5) Wyznaczeni  do załatwienia  spraw pracownicy,  zobowiązani  są do merytorycznego

opracowania  projektów pism w określonych  terminach   i  przedłożenia  do  podpisu
zgodnie z kompetencjami.

2. Obieg  dokumentów  w  szkole  może  odbywać  się  z  wykorzystaniem  narzędzi
informatycznych zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.

§ 39

1. Do podpisu dyrektora szkoły zastrzega się pisma i dokumenty:
1. kierowane  do  organów  władzy  państwowej  oraz  do  organów  administracji

samorządowej;
2. kierowane do Najwyższej  Izby Kontroli,  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  i innych

instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
3. związane z kontaktami zagranicznymi;
4. decyzje  i  postanowienia  w  rozumieniu  przepisów  kodeksu  postępowania

administracyjnego chyba, że dyrektor udzielił stosownych upoważnień.
2.  Ponadto Dyrektor szkoły podpisuje:

1) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkoły; 
2) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;
3) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne; 

3.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu
podpisuje upoważniony przez niego wicedyrektor.

4.  Pisma podpisują:
1) Kierownicy  w  zakresie  ustalonym  właściwym  upoważnieniem  -  w  sprawach

należących do ich zakresu działania; 
2) inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem. 

6.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.
7.  Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według  
zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.
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ROZDZIAŁ VII

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 40

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:
1. W  szkole  wnoszący  skargi  i  wnioski  przyjmowani  są  przez  dyrektora  lub

wicedyrektorów;
2. Dyrektor  szkoły  lub  wicedyrektor  przyjmują  skargi  i  wnioski  w  poniedziałki  

od godz. 800 do godz. 1500 ;
3. Skargi  i  wnioski  mogą być  wnoszone pisemnie lub za pomocą ,  telefaksu,  poczty

elektronicznej, a także przyjęte ustnie do protokołu;
4. Z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku sporządza się protokół zawierający:

 datę przyjęcia,
 imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego,
 zwięzły opis treści sprawy,
 imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie,
 podpis wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie.

5. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest
przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

6. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;
7. Skargi  i  wnioski  przekazane  przez  redakcje  prasowe,  radiowe  i  telewizyjne  oraz

organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak
skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;

8. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska
(nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy;

9. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
 liczba porządkowa,
 data wpływu skargi/wniosku,
 data rejestrowania skargi/wniosku,
 adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
 informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
 termin załatwienia skargi/wniosku,
 imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
 data załatwienia,
 krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

10. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
2.    Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1) Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;
2) Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana

jest do rejestru skarg i wniosków;
3) Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa

wnoszącego o wyjaśnienia  lub uzupełnienia,  z  pouczeniem, że nieusunięci  braków
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;

4) Skargi/wnioski,  które  nie  należą  do  kompetencji  szkoły,  należy  zarejestrować,
a  następnie  pismem  przewodnim  przesłać  zgodnie  właściwością,  zawiadamiając  
o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ,
kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;

5) Skargi/wnioski,  które  dotyczą  kilku  spraw podlegających  rozpatrzeniu  przez różne
organy,  należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym
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organom  zawiadamiając  o  tym  równocześnie  wnoszącego,  a  kopie  zostawić  
w dokumentacji szkoły;

6)  Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;
7) Dyrektor  może  informacje  zawarte  w  anonimowej  skardze/wniosku  wykorzystać  

w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1) Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2) Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

 oryginał skargi/wniosku,
 notatkę  służbową  informującą  o  sposobie  załatwienia  skargi/wniosku  

i wynikach postępowania wyjaśniającego,
 materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
 odpowiedź  do  wnoszącego,  w  której  został  powiadomiony  o  sposobie

rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
 inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

       3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
 oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się

do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
 imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4.  Pełna  dokumentacja  po  zakończeniu  sprawy  przechowywana  jest  w  sekretariacie
szkoły.
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ROZDZIAŁ VIII

Organizowanie działalności kontrolnej

§ 41

1. Za  zorganizowanie  i  prawidłowe  funkcjonowanie  adekwatnego,  skutecznego  
i  efektywnego  systemu  kontroli  zarządczej  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym 
im. T. Kościuszki w Turku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły;

2. Kontrola  zarządcza  stanowi  ogół  działań  podejmowanych  dla  zapewnienia  realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Szczegółowe zasady i procedury kontroli zarządczej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX

Symbole, tradycja i ceremoniał szkoły 

§ 42
 

Symbole

 Symbolami szkoły są: 3 sztandary, logo i imię. Podczas uroczystości z wykorzystaniem symboli
szkolnych uczniowie powinni zachować powagę. Obowiązkowy jest strój apelowy.

§ 43

Sztandar

1. Szkoła posiada 3 sztandary ufundowane przez społeczność szkolną;

2. Dwa sztandary są historyczne używane tylko w szczególnych okolicznościach oraz
sztandar  który został  ufundowany z okazji  100 – lecia  istnienia  szkoły w 2012 r
używany zgodnie z ,,Ceremoniałem pocztu sztandarowego – Załącznik Nr 4.;

3. Wzór  pierwszego  sztandaru  historycznego  zawiera  załącznik  nr  2.  Na  co  dzień
znajduje się w gablocie umieszczonej w sali 100 im. 100 lecia;

4. Wzór drugiego sztandaru zawiera załącznik nr 3. Na co dzień znajduje się w gablocie
umieszczonej na korytarzu obok gabinetu dyrektora;

5. Wzór trzeciego sztandaru zawiera załącznik nr 4. Na co dzień znajduje się w gablocie
umieszczonej na korytarzu obok wyjścia na podwórze szkoły;

6. Sztandar  powinien  być  obecny  na  najważniejszych  uroczystościach  szkolnych  
i państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji;

7. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym.
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§ 44

Logo

1. Szkoła posiada logo, które zawiera wizerunek głowy Tadeusza Kościuszki. Wzór logo 
zawiera załącznik nr 5. 

2. Logo zostało zaprojektowane w 2001 r. przez uczniów i nauczycieli szkoły.

§ 45

Imię

 
I Liceum Ogólnokształcące nosi imię Tadeusza Kościuszki.

§ 46

Tradycja

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
- ślubowanie klas pierwszych ;
- uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom liceum;
- uroczyste zakończenie szkoły klas trzecich;
- Święto Niepodległości;
- Święto 3 Maja;
- wigilie klasowe.

§ 47

Ceremoniał

1. Wewnątrzszkolny  ceremoniał  jest  zbiorem  ustanowionych  i  obowiązujących  norm  
i form zachowania się w czasie uroczystości szkolnych;

2. Szczegółowy ceremoniał zawiera załącznik nr 4.
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ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

§ 48

 Pracownicy  na  stanowiskach  kierowniczych  szkoły  są  odpowiedzialni  za  egzekwowanie
przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminu.

§ 49

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy
powszechnie oraz regulamin pracy.

§ 50

1. Wicedyrektorzy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy obowiązani są do
przedkładania  dyrektorowi  szkoły  wniosków  w  sprawie  aktualizacji  niniejszego
regulaminu;

2. W  razie  wątpliwości  spory  kompetencyjne  wynikłe  ze  stosowania  niniejszego
regulaminu rozstrzyga dyrektor szkoły;

3. Wprowadzanie  zmian  do  regulaminu może  nastąpić  w trybie  właściwym  dla  jego
ustalenia.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego

Sztandar z 2012 r.
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu Organizacyjnego

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W TURKU

CEREMONIAŁ 
POCZTU SZTANDAROWEGO

Opracowanie:
Maciej Gajdecki
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SZTANDAR
I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU

Poczet  sztandarowy  bierze  udział  w  uroczystościach  szkolnych  (rozpoczęcie  
i  zakończenie  roku  szkolnego,  pożegnanie  uczniów  klas  III),  uroczystościach
miejskich  i  państwowych  o  charakterze  patriotycznym  (11  listopada,  3  maja),
pogrzebach  pracowników  oświaty,  oraz  uroczystościach,  które  wymagają  jego
obecności.

Dekoracja sztandaru

Sztandar dekorowany jest szarfą w kolorze zależnym od charakteru uroczystości
- szarfa czarna – pogrzeby
- szarfa biało – czerwona – uroczystości odbywające się poza szkołą
- bez szarfy – uroczystości szkolne

W skład pocztu sztandarowego wchodzą:
- 1 chłopiec – chorąży
- 2 dziewczyny – asysta

Udział uczniów w składzie pocztu sztandarowego jest dla nich wyróżnieniem.
Skład osobowy pocztu sztandarowego ustala dyrektor szkoły.

Stroje obowiązujące członków pocztu:
Chłopiec: ciemny garnitur i biała koszula, krawat
Dziewczęta: Ciemna spódnica, biała bluzka
Biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię
W okresie jesienno – zimowym ciemne płaszcze w przypadku uroczystości poza
budynkiem szkolnym.
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Pochylenie sztandaru:

Pochylenie sztandaru następuje w następujących okolicznościach
- hymn narodowy
- Rota
- do przyrzeczenia klas I
- przekazanie sztandaru przez maturzystów uczniom klas II
- Msza Św. – Ofiarowanie, Oto Baranek Boży
- pogrzeb – w chwili opuszczania trumny do grobu

Wykrok lewą nogą w przód
Lewa ręka wyżej na drzewcu
Pochylenie drzewca do przodu
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Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

Baczność!

Poczet sztandarowy zajmuje wyznaczone miejsce

Hymn – pochylenie sztandaru

Spocznij!

Uroczystości prowadzone przez dyrektora szkoły

Baczność!

Poczet sztandarowy odmaszerować!

Poczet sztandarowy odchodzi do budynku szkolnego w kolejności:
asysta – chorąży - asysta

Spocznij!
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Przejęcie sztandaru od maturzystów przez uczniów
klas II

Przekazanie  sztandaru  uczniom  klas  II  następuje  w  trakcie  uroczystości
wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły.

Baczność!

Poczty sztandarowe do przejęcia sztandaru wystąp!

Poczty  zajmują  określone  miejsca.  Nowy  poczet  ustawia  się  naprzeciw pocztu
przekazującego sztandar
Przemawia chorąży pocztu przekazującego sztandar
„Przekazujemy wam sztandar – symbol naszej szkoły. Strzeżcie go i szanujcie.
Niech przypomina wam wiecznie żywe ideały młodości.”

Pochylenie sztandaru
Chorąży pocztu przejmującego przyklęka, całuje, a następnie przejmuje sztandar
Przekazanie szarf przez chorążego i asystę

Przemawia chorąży pocztu przyjmującego sztandar
„W  imieniu  całej  społeczności  szkolnej  przyjmujemy  od  was   sztandar  i
zobowiązujemy  się  wypełniać  z  honorem  nałożone  na  nas  zaszczytne
obowiązki  chorążych  pocztu  sztandarowego  dla  dobra  szkoły  i  naszej
ojczyzny.”

Ustawienie pocztu do ceremonii przejęcia sztandaru

                      

Poczet sztandarowy wstąp!

Spocznij!
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Uroczyste przyrzeczenie uczniów klas I

Przyrzeczenie  uczniów  klas  pierwszych  odbywa się  w  trakcie  uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego.

Przed  rozpoczęciem  uroczystości  należy  zebrać  uczniów  klas  pierwszych  w  auli,  zapoznać  ich  z  tekstem
przyrzeczenia,  przećwiczyć  przyrzeczenie  (miejsca  w  tekście,  kiedy  uczniowie  głośno  mówią:  „Przyrzekamy”)
wybrać  3  uczennice  i  3  uczniów,  którzy  będą  reprezentować  pierwszoklasistów  przy  sztandarze,  omówić  i
przećwiczyć ustawienie i zachowanie się w trakcie składania przyrzeczenia.

Baczność!

Poczet sztandarowy i uczniowie klas I do przyrzeczenia wystąp!

Poczet  zajmuje  wyznaczone  miejsce.  Wybrani  uczniowie  klas  I  ustawiają  się
„trójkami” prostopadle do pocztów po obu stronach sztandaru, zwróceni do niego
twarzami.

Ustawienie pocztu i wybranych uczniów klas I do ceremonii przyrzeczenia

Do przyrzeczenia!

Pochylenie sztandaru, uczniowie kl. I wyciągają w stronę sztandaru wyprostowaną
prawą rękę (dwa palce) i  w ustalonych miejscach przyrzeczenia głośno mówią:
„Przyrzekamy!”

.
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ROTA  PRZYRZECZENIA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

       My Uczennice i Uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Turku uroczyście przyrzekamy:

1. Zachować postawę godną ucznia i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

Przyrzekamy

2. Systematycznie i  pilnie zdobywać wiedzę na miarę  swoich zdolności,  dbać  
o własny rozwój intelektualny i wzbogacanie osobowości

Przyrzekamy

3. Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą i być współodpowiedzialnym 

za wyniki jej pracy i sprawy społeczności  uczniowskiej

 Przyrzekamy

4. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać  
jej tradycje

Przyrzekamy

5. Przestrzegać przepisów regulujących porządek nauki oraz dbać o opinię szkoły
Przyrzekamy

6. Przestrzegać zasad partnerstwa i koleżeństwa
Przyrzekamy

7. Okazywać należyty szacunek i właściwie zachowywać się wobec nauczycieli,
pracowników szkoły i kolegów

Przyrzekamy

8. Wzorować się na cechach patrona naszej szkoły – Tadeusza Kościuszki – takich
jak:  służba  Ojczyźnie,  niezłomność  zasad,  nieskazitelność  honoru,  prawość  
i skromność

Przyrzekamy
Baczność
Poczet sztandarowy wstąp!
Spocznij!

56



Załącznik Nr 5 
do Regulaminu Organizacyjnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku

   VIRIBUS UNITIS
                                               Rok założenia 1912

 62-700 Turek,  ul. Kościuszki 4, 
tel. (0-63) 278 46 95,  fax. (0-63) 278 46 90,  e-mail: loturek@wp.pl  www.liceum.turek.pl

NIP: 668-12-57-185

57


