
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, zwana dalej Szkołą jest 

jednostką budżetową powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych 

określonych przepisami prawa: 

a) Oświatowego, 

b) Powszechnie obowiązującego 

c) Administracji rządowej i samorządowej 

d) Wewnątrzszkolnego. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek zlokalizowany w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Michałowice 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty 

w Warszawie. 

5. Podstawę prawną działania Szkoły stanowi Statut. 

6. Do regulaminu organizacyjnego załączono  „Schemat organizacyjny Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach” (zał. Nr 1) 

 

II. Struktura organizacyjna Szkoły 

 

1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor przy pomocy powołanych Wicedyrektorów oraz 

pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań. 

2. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Samorząd Uczniowski 

d) Rada Rodziców 

3. Strukturę organizacyjną Szkoły tworzą następujące stanowiska pracy: 

a) Dyrektor 

b) Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej 

c) Wicedyrektor ds. Gimnazjum 

d) Kierownik świetlicy 

e) Pracownicy pedagogiczni (nauczyciele) 

f) Pracownicy obsługi i administracji 

- sekretarz szkoły 

- referent 

- stomatolog 

- pomoc stomatologiczna 

- pielęgniarka 

 



- woźne 

- konserwatorzy 

- dozorcy 

- sprzątaczki 

III. Zakres działania i kompetencje 

1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje dyrektor Szkoły 

2. Podporządkowanie organów szkoły i stanowisk pracy przedstawia schemat 

organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Dyrektor: 

a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz 

b) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami,  

c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, współpracuje z kolegialnymi i społecznymi 

organami szkoły, 

d) jest organem nadzoru pedagogicznego 

4. Wicedyrektor 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi Szkoły. 

Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy: 

a) Sporządzenie planu zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych 

b) Sporządzenie harmonogramu dyżurów nauczycielskich 

c) Kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów 

d) Hospitowanie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

e) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego Szkoły 

f) Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych 

g) Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych 

h) Sprawowanie opieki nad nauczycielami będącymi na ścieżce awansu zawodowego 

5. Kierownik świetlicy 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi Szkoły 

a) Kieruje pracą świetlicy 

b) Organizuje zajęcia i pracę dla grup wychowawczych. 

6. Pracownicy pedagogiczni (nauczyciele) 

Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Szkoły oraz wicedyrektorowi w zakresie jego 

obowiązków. 

Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określa statut szkoły. 

Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych należy: 

a) Zatwierdzanie planu pracy szkoły 

b) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

c) Zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

d) Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły 

e) Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły 

f) Opiniowanie tygodniowego planu zajęć 



g) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły 

h) Opiniowanie propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

i) Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń. 

7. Pracownicy obsługi i administracji 

Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Szkoły 

a) Obowiązki Sekretarza: 

- prowadzenie sekretariatu szkoły 

- prowadzenie dokumentacji uczniów 

- nadzór nad dokumentacją archiwalną 

- prowadzenie księgi inwentarzowej 

b)  Obowiązki Referenta: 

- prowadzenie dokumentacji akt osobowych pracowników, 

- prowadzenie dokumentacji finansowej, dokonywanie zakupów, 

 - planowanie i udział w nadzorze nad realizacją wykonania budżetu, 

 - przygotowanie umów z dostawcami usług, 

 - przygotowanie umów z kontrahentami wynajmującymi pomieszczenia. 

c) Obowiązki stomatologa i pomocy zabiegowej należą w szczególności 

- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej z zakresu stomatologii 

- wykonywanie zabiegów profilaktyczno-higienicznych 

- przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych 

- leczenie stomatologiczne 

d)  Obowiązki pielęgniarki 

  - udzielanie pierwszej pomocy  

  - wykonywanie szczepień oraz badań przesiewowych 

  - uczestnictwo w badaniach bilansowych prowadzonych przez lekarza  

  - szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród uczniów 

f)  Obowiązki woźnej i sprzątaczek 

 - utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie szkoły 

 - nadzór nad szatniami 

g) Obowiązki konserwatorów: 

 - dokonywanie drobnych napraw bieżących na terenie szkoły 

h)  Obowiązki dozorców 

 - nadzór nad bezpieczeństwem obiektu i terenu wokół szkoły 

 - utrzymanie porządku na wyznaczonym odcinku wokół szkoły 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. W Szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców, które 

działają na podstawie własnych regulaminów. 

2. Obieg dokumentów reguluje instrukcja kancelaryjna 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

poszczególnych pracowników określają zakresy czynności. 

 

 


