
                                                                         Załącznik nr 1  

                                   do Zarządzenia nr 15/2019  

                                                                      Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych  w Mostach  

                              z dnia 2 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

Regulamin organizacyjny 

Zespołu Szkół Publicznych 

im. Lotników Polskich  

w Mostach 
/tekst jednolity/ 
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PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1481 z 

późn. zm. ). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (  Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z 

późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2019  poz. 1040 z późn 

zm.). 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.) 

5. Inne przepisy szczegółowe. 
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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

„Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach”, 

zwany dalej „Regulaminem” jest aktem prawa wewnętrznego. Określa zasady 

funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Mostach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi.  

§ 2 

Zespół Szkół Publicznych w Mostach realizuje zadania wynikające ze Statutu Zespołu Szkół 

Publicznych w Mostach zatwierdzonego przez Radę  Pedagogiczną. 

 

§ 3 

Organem prowadzącym Zespół Szkół Publicznych w Mostach jest Gmina Goleniów, a 

organem nadzorującym Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. 

 

§ 4 

W Zespole  Szkół funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

1. Przedszkole Publiczne, 

2. Szkoła Podstawowa. 

 

§ 5 

Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników. Kieruje pracą szkoły, reprezentuje ją 

na zewnątrz i wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Ustawy „Karta 

Nauczyciela”, Ustawy ,,Prawo Oświatowe”, Ustawy „Kodeks Pracy” oraz innych przepisów 

szczegółowych. 

 

§ 6 

Organami Zespołu Szkół Publicznych w Mostach są: 

1. Dyrektor, 

2. Rada Pedagogiczna 

a) Przedszkola Publicznego, 

b) Szkoły Podstawowej 

3. Rada Rodziców 
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a) Przedszkola Publicznego 

b) Szkoły Podstawowej  

4. Samorząd Uczniowski 

a) Edukacji wczesnoszkolnej, 

b) Klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

W/w organy działają wg ustalonych, zgodnie z przepisami prawa , regulaminów. 

 

Rozdział II 

Organizacja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Mostach 

 

§ 7 

1. Zespół Szkół Publicznych w Mostach funkcjonuje na podstawie następujących 

przepisów prawa oświatowego i prawa pracy: 

a) Ustawy o Systemie Oświaty, 

b) Ustawy Karta Nauczyciela, 

c) Ustawy Prawo Oświatowe, 

d) Ustawy Kodeks Pracy, 

e) Wykonawczych aktów prawnych wydanych na podstawie ustaw, o których 

mowa w § 7, ust. 1, pkt. a, b, c, 

f) Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Goleniów, 

g) Regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych Gminy Goleniów, 

h) Innych przepisów szczegółowych. 

2. Zespół Szkół Publicznych w Mostach funkcjonuje na podstawie następujących 

wewnętrznych uregulowań prawnych: 

a) Statutu 

b) Regulaminu Rady Pedagogicznej, 

c) Regulaminu Rady Rodziców, 

d) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

e) Regulaminu organizacyjnego, 

f) Regulaminu pracy, 

g) Regulaminu przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli, 
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h) Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi, 

i) Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami,  

j) Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

k) Regulaminu funduszu zdrowotnego, 

l) Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

m) Regulaminu kontroli wewnętrznej, 

n) Organizacji awansu zawodowego nauczycieli, 

o) Regulaminu dyżurów nauczycieli, 

p) Regulaminu oceniania pracowników samorządowych, 

q) Innych wewnętrznych regulaminów szczegółowych. 

3. Regulaminy, o których mowa w ust. 2 znajdują się w aktach Zespołu Szkół 

Publicznych w Mostach. 

4. Z regulaminami, o których mowa w ust. 2, pracownicy zostali zapoznani i 

zobowiązani są do przestrzegania ich postanowień. Regulaminy są uzgodnione ze 

związkami zawodowymi – według kompetencji tych związków, określonych 

przepisami prawa. 

 

§ 8 

1. Szczegółową organizację pracy Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, oprócz aktów 

prawnych wymienionych w § 7, ust. 1 i 2 określają następujące dokumenty: 

a) arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, 

b) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla szkoły podstawowej , 

c) organizacja pracy przedszkola, 

d) plan pracy szkoły, 

e) plan nadzoru pedagogicznego, 

f) plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, 

g) plany pracy: zespołów przedmiotowych, wychowawców klas, pedagoga, 

świetlicy, koordynatora ds. bezpieczeństwa, organizacji szkolnych, 

h) program wychowawczo- profilaktyczny, 

i) szkolny zestaw programów nauczania, 

j) szkolny zestaw podręczników, 

k) kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, 

l) wykaz wychowawców poszczególnych oddziałów, 
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m) przydział opieki nad salami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami Zespołu, 

n) tygodniowy harmonogram dyżurów nauczycieli, 

o) harmonogram dowozów , 

p) harmonogram zajęć pozalekcyjnych, 

q) inne, wynikające z bieżących potrzeb Zespołu. 

Bieżącą pracę Zespołu regulują także zarządzenia i komunikaty służbowe Dyrektora, które 

pracownicy zobowiązani są przestrzegać i realizować. 

 

§ 9 

Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Publicznych w Mostach tworzą następujące 

stanowiska pracy: 

1. Zespół kierowniczy: 

a) dyrektor, 

b) wicedyrektor. 

2. Pracownicy pedagogiczni: 

a) nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola, 

b) pedagog, 

c) nauczyciel bibliotekarz, 

d) nauczyciele świetlicy. 

3. Pracownicy niepedagogiczni: 

a) administracja: 

 główny księgowy 

 kierownik gospodarczy 

 samodzielny referent ds. płacowych i księgowych 

 intendent  

b) obsługa: 

 starsza woźna 

 woźne 

 sprzątaczki 

 robotnik do prac lekkich 

 kucharka 

 pomoc kuchenna 

 pomoc nauczyciela. 



7 
 

§ 10 

Zadania i obowiązki pracowników wymienionych w ustępie 1 b, 2 b, c, d, 3 a, b określają 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego, prawa pracy i wewnętrzne uregulowania prawne 

Zespołu wymienione w Regulaminie oraz zakresy obowiązków nadane przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. 

§ 11 

Nauczyciele wykonują swoje obowiązki na podstawie zewnętrznych aktów prawa 

oświatowego i prawa pracy, uregulowań wewnętrznych Zespołu wymienionych w 

Regulaminie oraz przydziału zadań i czynności dodatkowych określonych przez Dyrektora i 

zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 

§ 12 

Organizacja załatwiania skarg podana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły. 

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

Pisma zewnętrzne podpisuje Dyrektor lub, w wyjątkowych wypadkach, pracownicy Zespołu 

upoważnieni przez Dyrektora. 

§ 14 

Pisma zewnętrzne są przygotowywane zgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt” 

Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. 

 

§ 15 

Teczki tematyczne, zgodne z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt” znajdują się w 

sekretariacie szkoły. 

 

§ 16 

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wprowadza się aneksem i wymagają one formy 

pisemnej za wyjątkiem planowanych zmian związanych z organizacją oraz specyfiką pracy 

Zespołu w danym roku szkolnym. 
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§ 17 

Regulamin oraz aneksy do Regulaminu są wprowadzone w życie zarządzeniem Dyrektora 

Zespołu. 

 

§ 18 

Tekst jednolity regulaminu organizacyjnego szkoły zostaje wprowadzony             

zarządzeniem nr 15/2019  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach                             

z dnia 2.09.2019 r. 

 

 

 

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

                                                                                                                                    podpis dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych w Mostach 

Załącznik nr 2 – Kalendarz imprez i uroczystości  szkolnych  

Załącznik nr 3 – Wykaz wychowawców i poszczególnych oddziałów  

Załącznik nr 4 – Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 

Załącznik nr 5 – Przydział opieki nad salami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami  

                           Zespołu 

Załącznik nr 6 – Tygodniowy harmonogram dyżurów nauczycieli 

Załącznik nr 7 – Harmonogram dowozów  

Załącznik nr 8 – Organizacja załatwiania skarg 

Załącznik nr 9 -Wykaz imion i nazwisk pracowników pedagogicznych Zespołu wraz z  

                            zajmowanymi stanowiskami i wymiarem godzin 

Załącznik nr 10 – Wykaz imion i nazwisk pracowników administracji i obsługi wraz ze  

                            stanowiskami i wymiarami etatu . 
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