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z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół nr l

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

§1

Wprowadza się Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza

w Błoniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia

01 września 2015 r.

,
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SZKOt. Nr 1
Z E S P O Ł. W e.ńko1J)ic~a

im MelchIora
. w tloniu kl2

ł le ul. Ll!\
0!5-670 6 on ł ' 022'7254842

/7'254344, extel. 022 NIP 529-12-19-110
reg. 000035085,

Załącznik nr l
do Zarządzenia nr 27/14/15

Dyrektora Zespolu Szkól nr l
im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Regulamin organizacyjny

Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

~ §1
1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu

Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.

§2

1. Zespół Szkół Nr l im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu realizuje zadania wynikające

ze Statutu Szkoły.

2. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty

w Warszawie.

§3

,

1. Zespołem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora na podstawie

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.

2572 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (t. j. Dz. U.

z 2014, poz. 191 ze zm.)

2. W skład kierownictwa szkoły wchodzą:

- dyrektor

- wicedyrektorzy,

- główny księgowy,

- kierownik gospodarczy.

3. Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Nr l im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Schemat organizacyjny szkoły stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
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§4

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą

szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz a przede wszystkim:

1) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2) odpowiada za realizację uchwał podjętych przez organy szkoły i czuwa nad ich

zgodnością z obowiązującym prawem, wewnętrznymi regulaminami i innymi

przepisami prawa,

3) dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie zatwierdzonym przez

organ prowadzący i pcxosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

a także organizuje finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

2. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje zastępców dyrektora i inne stanowiska zgodnie

ze schematem organizacyjnym.

3. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1) opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły (program dydaktyczny,

wychowawczy i opiekuńczy szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny

szkoły, statut szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć),

2) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli pracowników

niepedagogicznych szkoły,

3) dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej,

4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,

5) kierowanie całokształtem działania szkoły w szczególności:

a) przyjmowanie uczniów, prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów

obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

b) prawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego

ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim,

c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli,

organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie

tej kadry,

e) organizowanie współdziałania z radą rodziców zapewnienie Jej realnego

wpływu na działalność szkoły,

f) dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
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g) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy

materialno-technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków szkoły,

h) realizowanie zarządzeń Kuratora Oświaty oraz uchwał rady pedagogicznej,

i) okresowe informowanie organu prowadzącego szkołę o wynikach

działania szkoły.

4. Dyrektor szkoły ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

c) premiowania i nagranzania pracowników,

d) przyjmowania uczniów do szkoły,

e) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

f) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania

bieżącego,

g) wykorzystania według własnego uznania (po konsultacji z radą pedagogiczną)

środków finansowych przydzielonych na działalność szkoły,

h) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów

i korespondencji.

5. Dyrektor szkoły odpowiada za:

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania wychowania

oraz opiekę nad dziećmi,

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i

statutu szkoły,

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć

organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony

przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,

e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,

za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6. Na czas nieobecności dyrektor zleca swoje obowiązki wyznaczonemu wicedyrektorowi.

§5

1. Szczegółowy zakres czynności pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.

2. Osoby powołane na stanowiska kierownicze ustalają szczegółowe zadania i kompetencje

pracowników podległych zgodnie ze schematem organizacyjnym szkoły.
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3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

§6

1. Wicedyrektor:

1. współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie organizacji mierzenia jakości pracy

szkoły,

2. zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności,

3. monitoruje i dokonuje ewtauacji programu wychowawczego i programu profilaktyki

szkoły,

4. wspólnie z pedagogiem analizuje sytuację wychowawczą szkoły,

5. monitoruje pracę zespołów problemowych i przedmiotowych,

6. dokonuje pomiaru wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez Dyrektora

Szkoły,

7. czuwa nad organizacją i przebiegiem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych,

8. kontroluje i analizuje pracę wychowawców klas - hospituje zajęcia wychowawcze,

9. hospituje zajęcia dydaktyczne zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Szkoły planem

hospitacji,

10. wnioskuje w sprawie nagród i kar dla uczniów,

11. współpracuje z Radą Rodziców i pedagogiem w sprawach wychowawczych i pomocy

materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

12. współpracuje z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zakresie przygotowania

organizacyjnego placówki w danym roku szkolnym,

13. układa tygodniowy plan zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów

i nauczycieli,

14. organizuje i kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw,

15. kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentację

opiekunów kół zainteresowań,

16. przedstawia sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego wniosków

z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,

17. koordynuje pracą nauczycieli związaną z tworzeniem szkolnego zestawu programów

nauczania,

18. pełni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej,

19_W'ikonu.:· e. inne. Qrac.ezlecone przez Dyrektora,
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20. formułuje projekt oceny pracynauczyciela, nad którymi pełni nadzór pedagogiczny

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

21. wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli,

22. ponosi odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań przed Dyrektorem

Szkoły,

23. wykonuje inne zadań wynikające z przepisów oświatowych

24. w zakresie kształcenia praktycznego odpowiada za:

a) prawidłowy przebieg zajęć praktycznych,

b) prowadzenie działalnośer hospitacyjnej i instruktażowej,

c) prowadzenie planowania i analizy zajęć praktycznych,

d) współdziałanie z instytucjami, w których odbywają się zajęcia praktyczne w celu

organizowania praktycznej nauki zawodu,

e) organizowanie i doskonalenie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli

zawodu,

1) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora w zakresie spraw

związanych

z kształceniem zawodowym.

§7

,

1. Kierownik gospodarczy:

1. prowadzi sprawy związane z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja),

2. nadzoruje pracę pracowników administracji i obsługi,

3. wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły,

4. sporządza zapotrzebowanie na zakupy artykułów biurowych, środków czystości,

sprzętu szkolnego i innych,

5. współpracuje z wicedyrektorem (arkusz organizacyjny szkoły, dane personalne

pracowników szkoły, organizacja techniczna pracy szkoły),

6. współpracuje z głównym księgowym (zakupy i ich rozliczenia, uzgadnianie ksiąg

inwentarzowych, planów zakupów i wydatków),

§8

1. Główny księgowy:

1. prowadzi rachunkowość szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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2. prowadzi operacje gospodarcze, sporządza kalkulacje kosztów wykonywanych zadań

oraz sprawozdawczość finansową,

3. koordynuje i nadzoruje pracę księgowości,

4. dysponuje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisarm dotyczącymi zasad

wykonywana budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoły,

5. sporządza plany i sprawozdania z wykonania budżetu,

6. przestrzega dyscypliny budżetowej oraz zapobiega nadużyciom niegospodarności

poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej,

7. sprawuje nadzór nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz

rozlicza inwentaryzacje,

8. współpracuje z kierownikiem administracji (sprawy planów remontów, zakupów,

naliczeń czynszów, książki inwentarzowe i inne),

9. przestrzega planów finansowych pod względem wysokości wydatków budżetowych

i dochodów samorządowych,

10. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§9

1. Specjalista do spraw płac:

1. prowadzi obsługę księgową związaną ze sporządzaniem list płac dla pracowników,

2. prowadzi karty wynagrodzeń pracowników, sporządza przelewy,

3. dokonuje rozliczenia z ZUS,

4. dokonuje rozliczenia z Urzędami Skarbowymi,

5. współpracuje z głównym księgowym,

6. współpracuje ze specjalista do spraw kadr (sprawy kadrowe, umowy o pracę),

7. wykonuje inne zadania zlecone przez głównego księgowego i Dyrektora.

§ 10

Specjalista do spraw osobowych:

1. prowadzi sprawy osobowe pracowników,

2. sporządza sprawozdania statystyczne i informacyjne,

3. prowadzi sprawy związane z ochroną zdrowia pracowników,

4. archiwizuje określone dane (kadrowe, administracyjne),

5. prowadzi ewidencje czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
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§11

Specjalista do spraw uczniowskich:

1. zajmuje się obsługą kancelaryjną szkoły,

2. prowadzi sprawy uczniowskie (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw),

3. sporządza sprawozdawczość statystyczną i informacyjną w zakresie spraw

uczniowskich i dydaktycznych,

4. przyjmuje i wysyła korespondencję szkolną,

5. współpracuje z Dyrektorenór wicedyrektorem.

§ 12

,

Nauczyciel:

1. prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

2. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie

zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i wycieczek

(wg ogólnych zasad bezpieczeństwa),

3. jest zobowiązany do prawidłowego pełnienia dyżurów w czasie przerw

międzylekcyjnych na wyznaczonych terenach szkoły, zgodnie z harmonogramem

dyżurów,

4. właściwie wykorzystuje czas lekcyjny i czuwa nad prawidłowym przebiegiem toku

lekcyjnego,

5. dba o ład i porządek w pracowni przedmiotowej oraz uzupełnia jej wyposażenie

miarę możliwości finansowych szkoły,

6. stara się poznać zdolności i zainteresowania uczniów w celu ich rozwoju (przez pracę

z uczniem zdolnym); w miarę możliwości prowadzi kółko zainteresowań;

7. jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktuje wszystkich

uczniów,

8. udziela pomocy uczniom słabym w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

9. doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez

udział konferencjach metodycznych, czytelnictwo prasy fachowej, lekcje koleżeńskie,

udział w pracy zespołu przedmiotowego,

10. przeprowadza egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe wg harmonogramu ustalonego

przez Dyrektora,
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11. prowadzi dokumentację pedagogiczną: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć

pozalekcyjnych, arkusz ocen uczniów, i wypełnia kartę przedmiotową w dzienniku,

12. uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§13
Psycholog i pedagog szkolny:

1. wykonuje zadania wynikające z przepisów oświatowych

2. pełni funkcję pomocniczą Dyrektora Szkoły w wykonywaniu zadań szkoły w zakresie

opiekuńczo-wychowawczym;

3. współdziała w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej z nauczycielami,

wychowawcami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zgodnie

z obowiązującymi wytycznymi, uwzględniając bieżące potrzeby szkoły.

§ 14

Inspektor BHP:

1. wykonuje zadania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów i warunków

pracy,

2. pełni funkcję pomocniczą Dyrektora Szkoły w wykonywaniu zadań szkoły w zakresie

bhp,

3. na bieżąco kontroluje stan bezpieczeństwa wszystkich obiektów szkoły,

4. sporządza okresowe raporty dotyczące stanu bhp,

5. prowadzi dokumentację wypadkowości uczniów i pracowników szkoły.

§ 15

Pracownicy obsługi (sprzątaczka, konserwator, dozorca)

1. wykonują zadania zgodne z ustalonym zakresem obowiązków, m.in. w zależności

od stanowiska:

a) wykonują czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach

na powierzonym odcinku pracy,

b) oszczędnie gospodarują przydzielonymi środkami czystości,

c) obsługują powierzony sprzęt i przestrzegają przepisów bhp,

d) dokonują konserwacji powierzonych urządzeń i sprzętów,

e) wykonują czynności związane z naprawami sprzętów szkolnych, urządzeń

szkolnych,
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f) czuwają nad zabezpieczeniem szkoły przed włamaniem,

g) współpracują z kierownikiem gospodarczym,

h) wykonują inne zadania zlecone przez kierownika gospodarczego i Dyrektora.

§ 16

1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej określa ustawa.

2. Rada pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności.

§ 17

,

1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy

o regionie.

2. Z biblioteki korzystać mogą wszyscy uczmowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły,

a także miejscowa młodzież ucząca się w innych szkołach.

3. Bibliotekę prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, któremu dyrektor szkoły przydzielił

to zadanie.

4. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza:

l) praca pedagogiczna:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych,

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru

lektury,

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

e) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie

analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

g) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej

uczniów,

h) udostępnianie zbiorów czytelni szkolnej, w tym zasobów multimedialnych.

2) praca organizacyjna:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja zbiorów,

c) opracowywanie biblioteczne zbiorów,
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d) konserwacja zbiorów,

e) organizacja warsztatu informacyjnego,

f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentacje pracy biblioteki,

g) przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.

S.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

i po ich zakończeniu.

§ 18

l. Szkoła prowadzi dokumentećję swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Organy i pracownicy uprawnieni do potwierdzania zgodności z oryginałem

kopiowanych dokumentów szkolnych:

a. dyrektor szkoły,

b. wicedyrektor szkoły,

c. główny księgowy,

d. specjalista do spraw osobowych,

e. osoba wyznaczona w zastępstwie na czas nieobecności dyrektora szkoły.

3. Dokumenty i pisma kierowane do instytucji zewnętrznych są podpisywane przez

dyrektora szkoły lub osobą wyznaczoną w zastępstwie na czas nieobecności dyrektora

szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dokumenty finansowe mogą być podpisane przez głównego księgowego.

5. Szkołą prowadzi dziennik elektroniczny, w którym dokumentowane są postępy

edukacyjne uczniów.

6. Administrator oraz osoby wpisujące dane do dziennika elektronicznego są zobowiązane

do ochrony danych osobowych uczniów.

Regulamin uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 r.
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ZESPOŁ SZKOl Nr 1
im. Melchiora Waókowicza

w Eloniu
05-870 Błonie. ul. Ł1'!!kl2

tel. 022/1254344, fax 022' 7254848
reg.000035085, NIP 529-12-19-770

Załącznik nr l

do Regulaminu organizacyjnego

Zespołu Szkół nr l

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu I

I I I
Zasadnicza Szkoła

Zawodowa
Publiczne

Technikum Nr 1
II Publiczne Liceum

Ogólnokształcące
Centrum

Kształcenia
Ustawicznego

-

Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych

Publiczna Szkoła
Policealna -
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ZESPOŁ SZKOl Nr 1
im. Meleb iora WaókowicZ8

w Eloniu
015-870 8łonle. ul. ŁąkI 2

tel. 022/7254344, fax 022' 7254848
reg.000035085, NIP 529-12-1.9-770

Załącznik nr 2

do Regulaminu organizacyjnego

Zespołu Szkół nr l

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Pracownicy
adrninistracj i

Kierownik gospodarczy Wicedyrektor

I NauczycielePracownicy obsługi
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