
Załącznik do Zarządzenia nr 26/2012  

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu  

z dnia 18 września 2012 r.  

 

 

 

REGULAMINY ORGANIZACYJNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W KALISZU 
 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.). 

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

 

 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 

określa organizację, strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania, kierowania, 

sprawowania nadzoru, a także zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności na 

poszczególnych stanowiskach. 

2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu: 

1) realizuje cele i zadania określone w Statucie Szkoły; 

2) jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna 

Miasta Kalisza; 

3)  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się 

bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu.  

 

Rozdział II 

 

Struktura organizacyjna szkoły: 

1. Strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 7 składają się następujące 

stanowiska pracy: 

- dyrektor szkoły 

- wicedyrektor szkoły 

- pedagog szkolny 

- nauczyciel - logopeda 

- nauczyciel - bibliotekarz 

- nauczyciel oddziału przedszkolnego 

- nauczyciel 



- nauczyciel – wychowawca świetlicy 

- główny księgowy 

- sekretarz szkoły 

- starszy referent ds. księgowych 

- referent ds. kadr 

- pracownicy obsługi tj. konserwator, woźny, robotnik, sprzątaczka. 

2. Zakresy zadań na poszczególne stanowiska pracy ujęte są w Regulaminie 

Organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 

3. Załącznikiem do regulaminu jest Schemat Organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 7 

im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 

 

Rozdział III 

 

Dyrektor szkoły kieruje całą szkołą zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa  

i odpowiedzialności za realizację zadań. 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:  

a)  kieruje polityką kadrową, 

b) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

c) kieruje bieżącą działalnością szkoły, 

d) opracowuje projekt finansowy. 

2. Ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację pracy, skuteczne, efektywne 

i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora szkoły określony jest  

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Wicedyrektor szkoły 

1. W czasie nieobecności dyrektora szkoły zastępstwo pełnią wicedyrektorzy.  

2. W zakresie spraw organizacyjnych oraz wynikających z nadzoru pedagogicznego: 

a) zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności, 

b) odpowiada wspólnie z dyrektorem szkoły za całokształt pracy i majątek szkoły, 

c) układa tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, zgodny z zasadami higieny pracy 

ucznia, 

d) opracowuje kalendarz szkolny, 

e) ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

f) opracowuje nauczycielskie dyżury śródlekcyjne i kontroluje ich przebieg, 

g) rozlicza godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycieli, 

h) prowadzi nadzór pedagogiczny i odpowiada za poziom tego nadzoru według 

ustalonego planu nadzoru pedagogicznego, 

i) aktywizuje nauczycieli do doskonalenia zawodowego, innowacji i nowatorstwa  

w procesie dydaktycznym, 

j) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę efektów kształcenia i wychowania. 
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3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień wicedyrektora 

określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

4. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określony jest w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 

 

Pedagog szkolny 

 

1. W zakresie profilaktyki wychowawczej: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  

w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej;  

3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;  

4) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki  

i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych  

i wypoczynku; 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze;  

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku 

kształcenia. 

2. W zakresie zadań wychowawczych:  

1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej 

przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi;  

2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych; 

3) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 

informacji o uczniu;  

4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  

5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających  

z Programu Wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i nauczycieli; 

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 

7) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o 

prawach dziecka.  

 

3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;  

2) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami 

wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych 

wzmocnień; 



3) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych; 

4) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  

z rówieśnikami i w danym środowisku; 

5) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci;  

6) wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie 

zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;  

7) udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

 

4. W zakresie pomocy materialnej: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających szczególne 

trudności materialne; 

2) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do 

odpowiednich instytucji działających na rzecz pomocy.  

 

5. Pedagog szkolny powinien: 

1) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się  

z uczniami jak i ich rodzicami;  

2) współpracować na bieżąco z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, 

nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą 

Policji, pielęgniarką, logopedą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

opiekuńczo – wychowawczych; 

3) współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi 

problemami opieki i wychowania; 

4) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły z uwzględnieniem podjętych 

działań i uzyskanych efektów końcowych. Analiza sytuacji wychowawczej powinna 

być oparta na podstawie przeprowadzonych badań. 

5) prowadzić następującą dokumentację:  

• roczny plan pracy będący częścią planu pracy szkoły w z zakresu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego szkoły; 

• dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności,  

• ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,  

• dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

5. Zakres obowiązków pedagoga szkoły określony jest w Statucie Szkoły Podstawowej 

nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 



Nauczyciel – logopeda 

1. Do zadań nauczyciela logopedy należy: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia stanu mowy,  

w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników 

organizowanie pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego 

intensywnych ćwiczeń, udzielanie instruktażu dla rodziców; 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych 

ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat 

oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

7) stała współpraca z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami; 

8) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 

9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela - logopedy określony jest w Statucie 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Nauczyciel - bibliotekarz  

1. Realizuje zadania wynikające z prawidłowego funkcjonowania biblioteki 

szkolnej zawarte w odrębnym regulaminie, popularyzuje wiedzę pedagogiczną 

wśród rodziców, dokumentuje swoją pracę, doskonali swój warsztat pracy.  

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela - bibliotekarza określony jest w Statucie 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Nauczyciel oddziału przedszkolnego 

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela oddziału przedszkolnego określony jest  

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Nauczyciel  

1. Prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i są odpowiedzialni 

za jakość i wyniki tej pracy oraz powierzonej opiece uczniów.  

2. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

3. Dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.  

4. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 

5. Bezstronnie i obiektywnie oceniają uczniów. 



6. Udziela pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb i możliwości. 

7. Współdziała z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci.  

8. Doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy 

merytorycznej. 

9. Sporządza plany pracy dydaktycznej, rozkłady materiału, zgodnie  

z obowiązującym programem nauczania. 

10.  Rzetelnie pełni dyżury śródlekcyjne w szkole.  

11. Wykonuje polecenia dyrektora, nie ujęte wyżej, a wynikające z potrzeby 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły.  

12. Współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia 

dzieci.  

13. Diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą w swojej klasie i dwa razy  

w roku przedstawiają ją radzie pedagogicznej. 

14. Jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy.  

15. W sytuacjach koniecznych, podejmuje działania mające na celu zapewnienie 

pomocy specjalistycznej i materialnej uczniom.  

16. Prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego.  

17. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określony jest w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Nauczyciel – wychowawca świetlicy 

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela – świetlicy wynika z organizacji świetlicy  

i określony jest w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

Rozdział IV 

Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych 

Główny księgowy: 

1. Do obowiązków głównego księgowego jednostki należy: 

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami, polegające zwłaszcza na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, 

obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: 

1) właściwy przebieg operacji gospodarczych, 

2) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, 

3) sporządzania kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań  

i sprawozdawczości finansowej, 

4) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu 

kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości 

finansowej w sposób umożliwiający: 

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych 



b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe  

i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to 

mienie, 

c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych 

5) nadzorowanie całokształtu prac zakresu rachunkowości, wykonywanych przez 

poszczególne komórki organizacyjne . 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

polegające zwłaszcza na:  

1) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami 

pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, 

2) Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów 

zawieranych przez jednostkę, 

3) Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych  

4) Zapewnieniu terminowego ścigania należności i dochodzenia roszczeń 

spornych oraz spłaty zobowiązań. 

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki. 

4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:  

1) Wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych 

mu obowiązków, 

2) Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów 

finansowych jednostek oraz ich zmian, 

3) Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot 

księgowań. 

5. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

szkoły, dotyczących prowadzenie rachunkowości, a w szczególności: zakładowego 

planu kont, obiegu dokumentów/dowodów księgowych, zasad przeprowadzania  

i rozliczania inwentaryzacji. 

 

Do obowiązków głównego księgowego należy również: 

1. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz 

jego zmian. 

2. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich 

analiz. 

3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej operacji 

gospodarczej, jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. 

 

 

Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że: 

1) Sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za 

prawidłową pod względem merytorycznym; 

2) Nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym 

operacja ta została ujęta; 



3) Posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji 

gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym; 

4) Zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym 

oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka ma środki finansowe na ich 

pokrycie; 

5) Stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji. 

 

Główny księgowy w razie ujawnienia: 

 

1) Nieprawidłowości formalno – rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu 

rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia; 

2) Nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja 

gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie lub planie 

finansowym, z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jej 

podpisania. 

 

W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo: 

1) Wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne 

służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz 

księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej; 

2) Żądać od innych służb udzielenia w formie pisemnej lub ustnej niezbędnych 

informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów  

i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 

3) Żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości 

dotyczących zwłaszcza: 

a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów;  

b) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej; 

c) występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie głównego księgowego. 

 

Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego 
określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

 



Sekretarz szkoły 

 

1. Prowadzi dokumentację szkoły – przyjmuje i wysyła korespondencję, prowadzi 

dziennik podawczy, przechowuje dokumentację szkolną, kompletuje ją, pisze 

pisma. 

2. Prowadzi szczegółową ewidencję uczniów (księga ewidencji dzieci, księga 

ewidencji uczniów, przekazy i przeniesienia uczniów). 

3. Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania. 

4. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, druków ścisłego 

zarachowania, walorów pieniężnych oraz pieczęci urzędowych tut. Szkoły. 

5. Dokonywanie operacji kasowych tylko na podstawie prawidłowych dowodów 

księgowych (przychodowych i rozchodowych) tzn. przyjmowanie wpłat  

i dokonywanie wypłat z kasy. 

6. Bieżące sporządzanie raportów kasowych i uzgadniania salda kasy oraz ich 

przekazywania Głównemu Księgowemu Szkoły. 

7. Podejmowanie gotówki na uzupełnienie z banku, jak też odprowadzenie na 

właściwy rachunek bankowy. 

8. Rozliczenie stałego, ustalonego zapasu gotówki w kasie. 

9. Bieżące prowadzenie kasowych druków ścisłego zarachowania w książce kontroli. 

10.  Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień sekretarza 

szkoły określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

 

Starszy referent ds. księgowych 

 

1. Sporządzanie list płac. 

2. Rozliczanie jednostki z ZUS-em  za pośrednictwem programu Płatnik. 

3. Dokonywanie dekretacji i księgowań dokumentów księgowych. 

4. Przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, p.poż. 

5. Dbanie o mienie szkoły, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

szkołę lub konkretne osoby na szkody materialne. 

6. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez dyrekcję szkoły. 

7. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień starszego 

referenta ds. księgowych określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

 

Referent ds. kadr  
 

1. Prowadzi właściwą dokumentację kadrową pracowników szkoły (nauczycieli, 

pracowników ekonomiczno-administacyjnych, pracowników obsługi) tj. teczki 

osobowe, rejestry, wykazy. 

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień referenta ds. 

kadr określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

 

 



Konserwator 

 

1. Podstawowym obowiązkiem konserwatora jest ciągłe zabezpieczenie sprawności 

technicznej obiektu, w tym lokalizowanie oraz niezwłoczne eliminowanie wszelkich 

uszkodzeń i zagrożeń zarówno w budynku jak i na terenie szkoły. 

Celem wywiązania się z tego obowiązku należy w szczególności: 

1) dbać o sprawność techniczną instalacji i urządzeń elektrycznych, wod – kan, c.o. 

oraz gazu, 

2) utrzymywać w sprawności sprzęt p – poż.,  

3) dbać o drożność dróg ewakuacyjnych, 

4) zabezpieczać na bieżąco właściwy stan stolarki drzwiowej i okiennej (w tym 

wymieniać szyby, zamki oraz usuwać na bieżąco innych uszkodzenia, 

5) przeprowadzać niezbędne i możliwe do wykonania naprawy ślusarskie, murarskie, 

malarskie i inne, w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień, 

6) dbać o wyposażenie w odpowiednie narzędzie i materiały do prac 

konserwatorskich, 

7) udzielać niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom i uczniom  

w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacji, organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez itp. 

8) dokonywać zleconych przez dyrektora szkoły zakupów (dotyczące bieżących 

napraw); jest upoważniony do podpisywania faktur VAT i rachunków, 

9) pomoc woźnemu w koszeniu trawników, odśnieżaniu i innych pracach 

porządkowych. 

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień konserwatora 

określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

Robotnik 

1. Zapewnienie uczniom szkoły oraz osobom starszym niepełnosprawnym 

przechodzenie przez jezdnię na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej. 

Czynność tą realizować w sposób nie powodujący zagrożenia i bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym zgodnie z ukończonym szkoleniem. 

2. Reaguje na niewłaściwe i brawurowe zachowania dzieci związane z udziałem 

w ruchu drogowym. 

3. Stale współpracuje z dyrektorem w celu eliminowania nagannych zachowań 

uczniów. 

4. Pomaga w opanowaniu przez dzieci odpowiednich umiejętności i nawyków 

przydatnych w zachowaniu na drodze. 

5. Obserwacja zagrożeń na drodze oraz ich eliminowanie. 

6. W razie zaistnienia wypadku lub kolizji w nadzorowanym rejonie, w miarę 

możliwości udziela pierwszej pomocy poszkodowanym oraz powiadamia 

służby ratownicze, policję i dyrektora szkoły. 

7. W okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji przebywa w szkole 

wykonując drobne prace konserwatorskie oraz dba o porządek na terenie 

szkoły. 

8. Zgłasza do dyrektora wszelkie usterki w miejscu pracy oraz na terenie szkoły. 



9. Podczas pobytu w szkole wykonuje inne dodatkowe prace zlecone przez 

dyrektora szkoły.  

10. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień robotnika 

określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

Sprzątaczka 

1. Utrzymanie w czystości przydzielonego rejonu sprzątania  

2. Opieka nad kwiatami w przydzielonym rejonie. 

3. Utrzymanie w czystości pomieszczenia służbowego oraz wyznaczonego na sprzęt 

i środki do utrzymywania czystości, 

4. Dokonywanie porządków generalnych w okresie przerw świątecznych, ferii 

zimowych i letnich. 

5. Zgłaszanie zauważonych usterek woźnemu. 

6. Pełnienie, w przypadkach koniecznych zastępstw za nieobecne sprzątaczki. 

7. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień sprzątaczki 

określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

Woźny 

Pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym i posesją, a w szczególności: 

1. pomoc nauczycielom dyżurnym w przestrzeganiu dyscypliny uczniów – m.in. zmiana 

obuwia, porządek w szatni i inne, 

2. zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń szkolnych i wydawanie ich w miarę potrzeb 

osobom upoważnionym, 

3. kierowanie interesantów do odpowiednich działów, 

4. przestrzeganie harmonogramów dzwonków w przypadku awarii zasilania 

automatycznego, 

5. dbanie o stan zieleni wokół szkoły, w tym systematyczne koszenie trawy, odśnieżanie 

i wykonywanie innych prac porządkowych 

6. kontrolowanie stanu kontenerów na śmieci i zgłaszanie dyrekcji szkoły konieczności 

wywozu nieczystości, 

7. Współpracowanie z konserwatorem szkoły, na warunkach określonych przez 

przełożonego, a w szczególności w pracach związanych z usuwaniem awarii  

i zagrożeń, szkleniem okien i innych. 

8. Pomoc w czasie wakacji przy generalnych porządkach na terenie szkoły. 

9. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień woźnego 

określa dyrektor szkoły w przydziale czynności. 

 

Dokument stanowi załącznik do Zarządzenia nr 26/2012 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu z dnia 18 września 2012 roku. 

 

Regulamin Organizacyjny podpisał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama 

Mickiewicza w Kaliszu - Violetta Urban 


