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§1. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie działa na mocy 
Ustawy z dnia 7 września 1991r.o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r. z późniejszymi 
zmianami). Rozporządzenia MEN z 21maja 

2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (DZ.U. nr. 61 poz.624 z późniejszymi zmianami). 

2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, zwana dalej szkołą, 
jest jednostką organizacyjną Gminy Józefów nad Wisłą. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań 
publicznych określonych przepisami prawa: 

1) oświatowego, 
2) rachunkowości, 
3) finansach publicznych, 
4) powszechnie obowiązującego, 
5) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i 

samorządowej, 
6) wewnątrzszkolnego. 

4. Gospodarka finansowa szkoły prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm.). 

5. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony 
przez Radę Gminy Józefów nad Wisłą. 

6. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody 
odprowadza na rachunek Urzędu Gminy. 

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

8. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową. 

9. Regulamin Organizacyjny Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w 
Chruślinie określa wewnętrzną organizację szkoły i zakresy działania organów 
wchodzących w jej skład. 

10. Do regulaminu organizacyjnego załączono: 

a. schemat organizacyjny szkoły (zał. Nr 1), 

b. wzór upoważnienia dyrektora szkoły do pełnienia obowiązków w 
przypadku nieobecności pracownika (zał. Nr 2).  
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§2 . AKTY PRAWNE 

1. Podstawą prawną działania Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 
są: 

1) Uchwała Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia  

2) Statut Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

3) Ustawa o Systemie Oświaty z 1991r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia 
Ministra ds. oświaty. 

2. Akty wewnątrzszkolne wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, dyrektora szkoły lub z jego 
upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, 
wynikających z przepisów prawa. 

3. Aktami wewnątrzszkolnymi są; 

1) uchwały Rady Pedagogicznej, 
2) zarządzenia Dyrektora szkoły, 
3) regulaminy, 
4) decyzje administracyjne, 
5) obwieszczenia, 
6) ogłoszenia, 
7) pisma okólne - notatki. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w 
statucie szkoły. 

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

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

7. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły. 

8. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest 
istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły. 

9. Ogłoszeniami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej 
działalności szkoły. 

10. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi 
sekretariat szkoły. 

11. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretariat szkoły. 

§ 3. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ  

 

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

2. Działalnością szkoły kieruje dyrektor przy pomocy rady pedagogicznej, rady 
rodziców, samorządu uczniowskiego, pracowników obsługi i administracji. 

3. W czasie dłuższej nieobecności dyrektora, szkołą kieruje osoba wyznaczona przez 
organ prowadzący. Podczas nieobecności krótkotrwałej obowiązki dyrektora 
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przejmuje osoba przez niego wyznaczona (pisemne upoważnienie w księdze wyjść 
służbowych lub upoważnienie pisemne na czas nieobecności spowodowanej 
chorobą, zał. Nr 2). 

§ 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni), 

c) rada rodziców, 

d) samorząd uczniowski. 

2. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska pracy: 

a) dyrektor 

b) pracownicy pedagogiczni: 

- nauczyciele oddziałów przedszkolnych, 

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

- nauczyciele klas IV-VIII, 

- logopeda, 

- inni pracownicy pedagogiczni, instruktorzy, specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb 

c) pracownicy administracyjni: 

- główny księgowy, 

- referent do spraw administracyjnych 

d) pracownicy obsługi: 

- woźna, 

- sprzątaczka, 

- pomoc nauczyciela przedszkola, 

- konserwator - pracownik gospodarczy. 

§ 5. ZAKRES DZIAŁNIA ORGANÓW SZKOŁY 

 

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, 

6) szczegółowy zakres działania dyrektora zawiera Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
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Styczniowych w Chruślinie. 

2. Rada Pedagogiczna: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły, 

2) podejmuje uchwały ws. uczniów i funkcjonowania szkoły, 

3) opiniuje wnioski dyrektora, 

4) opiniuje przydział obowiązków, 

5) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 

6) szczegółowy zakres działania rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

3. Rada Rodziców: 

1) uchwala swój regulamin działalności i strukturę, 
2) współdziała w sprawach szkoły, 
3) występuje z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 
4) upowszechnia wiedzę na temat działań dydaktycznych, wychowawczo -opiekuńczych 

podejmowanych przez szkołę, 
5) szczegółową działalność rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Szkoła 

Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 
6) Samorząd Uczniowski: 
7) współdziała z innymi organami ws. uczniów, 
8) opiniuje sprawy społeczności szkolnej, 
9) szczegółową działalność samorządu reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoła 

Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

 

§ 6. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY 

Zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy jest określany indywidualnie dla 
każdego pracownika obsługi i administracji i załączony do akt osobowych. Obowiązki 
nauczycieli wynikają z Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela oraz są zapisane w 
Statucie szkoły. 

1. Nauczyciel 

Podstawowe obowiązki nauczyciela: 

1) wywiązywanie się z terminów rozliczania obowiązującej w szkole dokumentacji: 

a) arkusze ocen, dzienniki i protokoły egzaminów, 

b) plany pracy wychowawcy, 

c) plany pracy nauczyciela, 

d) zestawy podręczników i programów nauczania, 

e) oświadczenia i bieżące zestawienia, harmonogramy itp, 

f) wpisywanie tematów lekcji i prowadzenie bieżącej dokumentacji, 

2) dyscyplina pracy 

3) dyżury na korytarzu. 

4) dyżury dla rodziców. 

5) przestrzeganie Systemu Oceniania, np.: 

a) rytmiczność oceniania, 

b) przestrzeganie terminów sprawdzania prac pisemnych, 

6) obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

7) odbywanie zebrań z rodzicami. 

8) wykonywanie zleconych czynności dodatkowych (praca w komisjach przedmiotowych, 
stałych i doraźnych). 
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2. Główny księgowy  

Obowiązki głównego księgowego: 
 

1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, 

2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej 
szkoły, 

3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji 
szkoły, 

5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, 

6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 

7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty 
zobowiązań, 

8) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami 
pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot 
księgowań, 

9) opracowywanie rocznych planów finansowych szkoły, 

10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach 
prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach społecznych, 

11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o 
finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów, 

12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, 

13) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i 
innej, 

14) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków 
wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego, 

15) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym jednostki, 

16) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych, 

17) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków 
oraz środków specjalnych jednostki, 

18) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w 
dyspozycji jednostki, 

19) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań 
gospodarczych i finansowych w szkole, 

20) przekazywanie dyrektorowi szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych 
do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami 
finansowymi jednostki, 

21) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora i dotyczących 
prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów 
finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej, 

22) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie 
rozliczania niedoborów i nadwyżek, 

23) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

24) archiwizacja danych księgowych, 

25) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym, 

26) reprezentowanie Szkoły przed sądami w sprawach finansowych, 

27) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, bhp i p/poż., 

28) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników, 

29) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych. 
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3. Referent administracyjny /sekretarz szkoły 

Obowiązki referenta ds. administracyjnych / sekretarza szkoły: 

1) prowadzenie akt osobowych, 

2) rejestrowanie, łączenie i przechowywanie akt szkoły, 

3) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

4) przekazywanie akt na makulaturę lub do archiwum szkolnego, 

5) sporządzanie sprawozdań, zestawień, 

6) sporządzanie dokumentacji SIO, 

7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

8) prowadzenie księgi obiektu budowlanego, 

9) prowadzenie różnych rejestrów, np. rejestr wypadków w szkole, rejestr druków ścisłego 
zarachowania, rejestr uczniów dożywianych, itp. 

10) przepisywanie dokumentacji, 

11) obsługa telefonu, faksu, kserokopiarki, 

12) wydawanie legitymacji i innych druków szkolnych, 

13) prowadzenie książki delegacji służbowych, 

14) prowadzenie rejestru urlopów i zwolnień lekarskich, 

15) prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi, 

16) śledzenie stron internetowych KO, MEN, Urzędu Gminy, skrzynki mailowej, 

17) składanie zamówień na pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 

18) udzielanie informacji interesantom, 

19) opieka nad uczniami dojeżdżającymi, 

20) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły, 

21) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, bhp i p/poż., 

22) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników, 

23) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Woźna 

Obowiązki woźnej: 

1) kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków 
ustalonych w statucie szkoły (zmiana obuwia, zasady zwalniania), 

2) udzielanie informacji interesantom, 

3) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub 
zachowujących się podejrzanie, 

4) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie 
czynności: 

a) wycieranie na wilgotno kurzy, 

b) wietrzenie pomieszczeń, 

c) zmywanie podłóg, 

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, 

e) uzupełnianie mydła w pojemnikach, 

f) mycie i odkażanie sanitariatów, 

g) przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb, 

h) porządki w ogrodzie szkolnym, na boisku i terenach zielonych, 

i) dbałość o drożność i bezpieczeństwo ciągów komunikacyjnych ( chodniki, korytarze, itp.), 

5) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien, drzwi, 

6) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące: 
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a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: 
b) mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.; 

7) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż., 

8) przestrzeganie regulaminu pracy, 

9) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, 

10) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 

 

5. Sprzątaczka  

Obowiązki sprzątaczki: 

1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie 
czynności: 

a) wycieranie na wilgotno kurzy, 

b) wietrzenie pomieszczeń, 

c) zmywanie podłóg, 

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, 

e) uzupełnianie mydła w pojemnikach, 

f) mycie i odkażanie sanitariatów, 

g) przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb, 

h) porządki w ogrodzie szkolnym, na boisku i terenach zielonych, 

i) dbałość o drożność i bezpieczeństwo ciągów komunikacyjnych ( chodniki, korytarze, itp.), 

2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien, drzwi, 

a) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące: 

b) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, 
pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.; 

c) mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.; 

3) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

4) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż., 

5) przestrzeganie regulaminu pracy, 

6) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, 

7) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły i woźnej. 

6. Pracownik gospodarczy 

Obowiązki pracownika gospodarczego: 

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie 
przeglądów pomieszczeń szkolnych, 

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych, 

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie 
lub zapisywanych w zeszycie usterek, 

4) wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, 
przygotowania, zlecanych przez dyrektora szkoły, 

5) malowanie pomieszczeń i sprzętów szkolnych, 

6) troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, 
zamawianie materiałów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
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7) utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie, w budynku i obejściu szkoły, 

8) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych: koszenie traw, przycinanie drzew, 
zagrabianie liści, zamiatanie obejścia, dbanie o czystość koszy - dezynfekcja), 

9) odśnieżanie i zamiatanie ciągów komunikacyjnych na terenie szkolnym, 

10) udział w szkoleniach bhp i p/poż, 

11) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż, 

12) przestrzeganie regulaminu pracy, 

13) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, 

14) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 

 

Znowelizowany Regulamin wprowadzono dnia. 03-11-2016 r Zarządzeniem dyrektora szkoły  

nr. 12/11/2016 

 

 

 

 

Pracownicy szkoły: Dyrektor szkoły: 
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Załącznik 1 

SCEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCEMAT WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

Pracownicy pedagogiczni Pracownicy niepedagogiczni 
 

Nauczyciele logopeda Administracja Obsługa szkolna 

 Nauczyciele 
Wychowania 
przedszkolnego 

 Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 Nauczyciele kl. IV-VI 

 Główny księgowy 

 Referent ds. 
administracyjnych 

 

 Pomoc 
nauczyciela 

 Wożna 

 Sprątaczka 

 robotnik robót 
lekkich 

DYREKTOR SZKOŁY 

Samorząd Uczniowski 

Rada Rodziców Rada Pedagogiczna 
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Załącznik 2 

Chruślina, ………………………………... 

 

UPOWAŻNIENIE NR: ………………  

 

W związku z wyjściem ze szkoły w celu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wyznaczam nauczyciela Pana/Panią ……………………………………………………………………………………… 

do zastępowania dyrektora szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie w 

części obowiązków dotyczących bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz organizacji zajęć 

lekcyjnych w dniu ……………………………….w godzinach ………………………………….. 

 

…………………………………………………………………                                               ...................................... 

      podpis przyjmującego obowiązki             podpis dyrektora 

 

 


