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§ 1 Ogólne zasady 

 

1. Szkoła Podstawowa w Plewiskach realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 

2. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Komorniki. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

4. Szkoła Podstawowa w Plewiskach jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą 

w skład administracji samorządowej prowadzącą gospodarkę finansową na 

zasadach obowiązujących w sferze budżetowej. 

5. Szkoła jest jednostką powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych 

określonych przepisami prawa:  

1) oświatowego; 

2) powszechnie obowiązującego; 

3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej i samorządowej; 

4) wewnątrzszkolnego. 

6. Akty wewnątrzszkolne wydawane są w formie pisemnej przez radę pedagogiczną 

Szkoły, Dyrektora Szkoły a w czasie jego nieobecności wicedyrektora, lub z jego 

upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, 

wynikających z przepisów prawnych. 

7. Aktami wewnątrzszkolnymi są;  

1) regulaminy i instrukcje; 

2) uchwały rady pedagogicznej; 

3) zarządzenia dyrektora szkoły; 

4) decyzje administracyjne; 

5) komunikaty i pisma okólne. 

8. Uchwały rady pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których 

mowa w Statucie Szkoły. 

9. Pracą szkoły kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektora, innych pracowników 

odpowiedzialnych za  wykonywanie powierzonych im zadań . Dyrektor  odpowiada 

za prawidłową realizację zadań wynikających ze Statutu. Dyrektor w stosunku do 

pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

10. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 
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11. Siedziba szkoły mieści się w Plewiskach przy ul. prof. W. Strażewicza 1. 

12. Zarządzenia Dyrektora Szkoły regulują zasadnicze dla Szkoły sprawy wymagające 

trwałego unormowania. 

13. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas 

obowiązywania jest ściśle określony. 

14. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, 

a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania Szkoły. 

15. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje 

o bieżącej działalności szkoły poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną stronę 

internetową. 

16. Szkoła  posiada własną pieczęć urzędową.  

17. Szkoła jest placówką służącą Dyrektorowi do wykonywania zadań i kompetencji 

wynikających w szczególności z ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r., 

oraz przepisów odrębnych. 

18. Dyrektor w imieniu Wójta Gminy Komorniki i Kuratora Oświaty w Poznaniu 

wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty i administrowania na 

terenie Szkoły. 

19. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły. 

Wykonuje zadania wynikające z kompetencji pracodawcy oraz przełożonego. 

20. W zakresie działania Dyrektora pozostają zadania: 

1) planowania; 

2) finansów; 

3) społeczno-administracyjne; 

4)  organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe; 

5) prawne; 

6) nadzoru i kontroli; 

7) współdziałania. 

21. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: 

1) wicedyrektorem 

2) radą pedagogiczną, 

3) sekretarzem szkoły 

4) referentem, 

5) pracownikami obsługi, 

22. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor Szkoły.  
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§ 2 Schemat organizacyjny szkoły 

 

1. Organami szkoły są; 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada pedagogiczna 

3) Rada rodziców 

4) Samorząd uczniowski 

2. W ramach szkoły zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki 

organizacyjne:  

1) Dyrektor 

2) Wicedyrektor  

3) Pracownicy pedagogiczni 

4) Pracownicy administracyjni 

5) Pracownicy obsługi 

 

§ 3 Zadania realizowane w szkole: 

 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły w rozumieniu 

Kodeksu Pracy. 

2. Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w szkole poprzez swoich 

pracowników realizuje zadania:  

1) organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu, 

2) egzekwuje od pracowników szkoły realizację przydzielonych czynności 

organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych 

z działalnością statutową szkoły, 

3) ustala regulamin pracy szkoły, 

4) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły, 

5) ustala zakresy czynności dla pracowników nie będących nauczycielami, 

6) kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej 

i opiekuńczej pracy szkoły, 

7) organizuje i przygotowuje posiedzenia Rad Pedagogicznych, 
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8) zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie 

szkoły jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza 

terenem szkoły, 

9) zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie 

akt i druków ścisłego zarachowania, 

10) zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną, 

11) kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, 

 

3. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 

 

1) zapewnia warunki do realizacji programów nauczania i wychowania, 

2) obserwuje i kontroluje pracę nauczycieli i pozostałych pracowników 

zgodnie z planami obserwacji i regulaminem kontroli wewnętrznej 

 

4. W zakresie spraw kadrowych (sekretarz szkoły): 

 

1) kierowanie całokształtem polityki kadrowej w szkole, 

2) przenoszenie pracowników, nauczycieli na inne stanowiska w tej samej 

szkole, 

3) przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny, 

4) zatrudnianie pracowników i rozwiązywanie stosunku pracy zgodnie 

z przepisami, 

5) udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych pracownikom, 

6) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla pracowników, 

 

5. W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej (sekretarz szkoły): 

 

1) nadzorowanie prowadzenia sekretariatu szkoły, 

2) organizowanie przeglądów technicznych budynku, 

3) organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku 

szkolnego, 

4) przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia mienia szkolnego 

(odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie), 

5) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, 
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6. W zakresie zadań nauczyciela: 

 

1) nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów, 

2) realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów 

nauczania, 

3) poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań, 

4) poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia, 

5) stosowania właściwych metod nauczania, 

6) opieka nad powierzonymi mu organizacjami na terenie szkoły, 

7) opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach 

i wycieczkach itp. 

8) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych 

i innych, 

9) udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki 

metodyczne i władze szkolne, 

10) odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece, 

11) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie tych metod 

uczniom i nadzór nad ich przestrzeganiem, 

12) czuwanie nad frekwencją uczniów, 

13) systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

 

7. W zakresie zadań biblioteki – nauczyciel bibliotekarz: 

 

1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, 

2) gromadzenie porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych 

źródeł oraz posługiwanie się technologią informacyjną, 

3) korzystanie ze zbiorów czytelni, 

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 

5) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, analizowanie stanu 

czytelnictwa, 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1 

6 

 

8) zakup, gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów 

9) konserwacja katalogów, 

10) organizacja udostępniania zbiorów, 

11) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna za zbiory, 

12) współpraca z sekretariatem (stan techniczny biblioteki, wyposażenie), 

13) współpraca z sekretariatem (informacje o zaległościach w wypożyczaniu 

książek uczniów i pracowników odchodzących ze szkoły), 

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 4 Zadania administracji szkoły 

 

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników, 

2. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej, 

3. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników, 

4. archiwizowanie określonych danych (kadrowych, administracyjnych), 

5. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi, 

6. obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf i inne), 

7. sporządzanie zapotrzebowania i zakupów artykułów biurowych, środków 

czystości, sprzętu szkolnego i innych, 

8. prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, 

dokumentacja), 

9. nadzorowanie pracy pracowników administracji i obsługi, 

10. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły (arkusz 

organizacyjny szkoły, dane personalne pracowników szkoły, organizacja 

techniczna pracy szkoły), 

11. współpraca z głównym księgowym (zakupy i ich rozliczenia, uzgadnianie 

ksiąg inwentarzowych i planów zakupów i wydatków). 

12. obsługa kancelaryjna szkoły, 

13. prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty 

świadectw), 

14. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie 

spraw uczniowskich i dydaktycznych, 

15. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej, 
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§ 5 Zadania pracowników obsługi 

 

1. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości 

w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy (sprzątaczki), 

2. oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości  

3. obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp  

4. konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu  

5. wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych, 

urządzeń szkolnych i ich konserwacja (konserwator), 

6. czuwanie nad zabezpieczeniem szkoły przed włamaniem (wszyscy pracownicy 

obsługi), 

7. współpraca z sekretarzem szkoły (harmonogram pracy, zakresy czynności, 

bhp, sprawy kadrowe), 

8. współpraca z głównym księgowym (sprawy płacowe, ZUS, Urząd Skarbowy), 

9. współpraca z sekretariatem (rozkłady zajęć szkolnych, bieżące informacje 

szkolne), 

10. wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 6 Zadania pomocy nauczyciela (lub wspomagającego) 

 

1. dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu (wg. ustalonego grafiku 

pracy); 

2. dbanie o estetykę pomieszczeń i mienie Szkoły; 

3. opieka nad uczniami w czasie wyjść poza Szkołę, wycieczek (wg. potrzeb 

zgłoszonych przez nauczycieli); 

4. wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, 

wyjściach do toalety, myciu rąk); 

5. dbanie o wygląd dzieci; 

6. odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po 

zajęciach (wg. ustalonego grafiku pracy); 

7. dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach; 

8. wykonywanie  innych czynności zleconych przez Dyrektora lub wicedyrektora 

Szkoły; 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1 

8 

 

 

§ 7 Zasady funkcjonowania szkoły 

 

1. Ustala się następujący czas pracy: 

1) nauczycieli – od poniedziałku do piątku zgodnie z przydziałem godzin 

wynikających z arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny 

zatwierdzonym przez organ prowadzący i zaopiniowanym przez organ 

nadzorujący oraz tygodniowym rozkładem zajęć zaopiniowanym na radzie 

pedagogicznej dotyczącej organizacji danego roku szkolnego przy czym 

godziny pracy świetlicy i oddziału przedszkolnego uzależnione są od potrzeb 

rodziców; 

2) pracowników administracji – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–

15.00; 

3) pracowników obsługi: według grafiku opracowywanego na każdy miesiąc 

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby Szkoły, pracownicy mogą być zatrudnieni poza 

ustalonymi wyżej godzinami. 

3. Przy wykonywaniu swoich zadań pracownicy pionu dydaktycznego oraz 

administracji i obsługi Szkoły zobowiązani są do ścisłego współdziałania ze sobą 

w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych 

oraz prowadzenia wspólnych prac nad zadaniami. Jeżeli do wykonania zadania 

konieczne jest współdziałanie pracowników obu pionów, wiodący pion wyznacza 

Dyrektor. 

4. System przekazywania informacji odbywa się poprzez: 

1) dziennik elektroniczny (e-dziennik), 

2) tablicę ogłoszeń znajdującą się w pokoju nauczycielskim, 

3) posiedzenia rady pedagogicznej i innych organów Szkoły, 

4) zebrania z rodzicami, 

5) zebrania z pracownikami administracji i obsługi, 

6) stronę internetową Szkoły. 

 

5. W sprawach istotnych dla pracownika lub rodzica, każdy pracownik lub rodzic może 

być przyjęty przez Dyrektora w każdym dniu, jeżeli wykonywane zadania na to 

pozwalają lub w ustalonym terminie. 
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§ 8 Organizacja zastępstw i działania interwencyjne 

 

1. Celem organizowania zastępstw jest: 

1) zapewnienie ciągłości pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Szkoły; 

2) zapewnienia ciągłości zadań dla normalnej działalności Szkoły;  

3) umożliwienie szybkiej mobilizacji zasobów ludzkich w nagłej sytuacji, szybkie i we 

właściwy sposób podjęcie stosownych działań, aby powrócić do normalnej 

działalności, przy możliwie jak najmniejszych zakłóceniach. 

2. Przez sytuacje nagłe rozumie się: 

1) dłuższa nieobecność w pracy pracownika;  

2) zdarzenia, które nie zostały przewidziane w planach działań i organizacji Szkoły;  

3) różne sytuacje kryzysowe.  

3. W razie nieobecności pracowników administracji, Dyrektor Szkoły podejmuje 

stosowne działania w celu zapewnienia realizacji zadań: 

1) dokonuje oceny sytuacji,  

2) dokonuje oceny głównych problemów,  

3) określa zadania do wykonania, które nie mogą czekać,  

4) przejmuje zadania do wykonania,  

5) deleguje do wykonania zadania wyznaczonym pracownikom,  

6) w sytuacji skrajnej, którą jest długotrwała (powyżej 30 dni) nieobecność pracownika, 

lub wykonanie zadania przekraczające umiejętności pozostałych pracowników, 

organizuje się zastępstwo z zewnątrz.  

4. W razie nieobecności pracowników obsługi (do 30 dni) Dyrektor wyznacza innych 

pracowników do realizacji zadań, ustalając z pracownikami podział zadań, które 

należały do zakresu obowiązków osoby nieobecnej. 

5. Przydzielając zadania pracownikom Dyrektor bierze pod uwagę wszystkie możliwe do 

przewidzenia czynniki:  

1) predyspozycje pracownika,  

2) indywidualne możliwości,  

3) dyspozycyjność,  

4) sytuację rodzinną pracownika.  

6. Nie przewiduje się możliwości wewnętrznego organizowania zastępstw w przypadku 

długotrwałej nieobecności pracownika z uwagi na fakt zatrudniania w Szkole 

pracowników administracji wyłącznie na stanowiskach jednoosobowych. W przypadku 
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nieobecności nauczycieli dyrektor organizuje zastępstwa doraźne lub stałe zgodnie 

z obowiązującą na terenie Szkoły procedurą organizowania zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli. 

7. W razie wystąpienia zdarzeń, które nie zostały przewidziane w planach działań 

i  organizacji Szkoły a które wymagają podjęcia natychmiastowego działania dla dobra 

społecznego Dyrektor Szkoły może powierzyć pracownikowi wykonywanie 

dodatkowych czynności, przewidzianych w zakresie jego obowiązków pracowniczych, 

nie wykraczających poza statutową działalność Szkoły, jeśli wymaga tego sytuacja i jest 

podyktowana dobrem uczniów, pracowników i Szkoły. 

8. Za wykonywanie zadań w ramach zastępstwa za nieobecnych pracowników Dyrektor 

może:  

1) nagrodzić pracownika w formie premii, zgodnie z regulaminem wynagradzania,  

2) przyznać nagrodę Dyrektora, zgodnie z regulaminem przyznawania nagród, 

3) udzielić pochwały słownej lub na piśmie. 

9. Pracownicy w drodze konieczności natychmiastowego działania podejmują decyzje 

o podjęciu interwencji, po czym mają obowiązek poinformowania Dyrektora 

o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.  

10. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, nieobecnych pracowników zastępują 

pracownicy wg określonego schematu zastępstw.  

11. Pracownicy są zobowiązani współpracować z Dyrektorem Szkoły, osobami 

wyznaczonymi oraz wzajemnie w zakresie szybkiego i we właściwy sposób, 

podejmowania stosownych działań, aby powrócić do normalnej działalności, przy 

możliwie jak najmniejszych zakłóceniach pracy Szkoły.  

12. W przypadku wystąpienia awarii  pracownik informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły, 

który zawiadamia  organ prowadzący, po czym organizuje i powierza usunięcie awarii 

specjalistycznej firmie zewnętrznej albo wyznacza pracowników do usuwania tych 

skutków awarii, które nie wymagają działań służb specjalistycznych.  

13. W przypadku akcji ratowniczych pracownicy podejmują działania zgodnie 

z zaleceniami odpowiednich służb ratowniczych. 

14. W przypadku zagrożenia pożarowego pracownicy podejmują działania zgodnie 

z procedurami istniejącymi w Szkole oraz służb ratowniczych. 

15. W przypadku skutków zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi pracownicy 

chronią ludzi i mienie, podejmują działania zgodnie z potrzebami Szkoły.  
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16. W przypadku zagrożeń lub zdarzeń wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo 

osób przebywających w Szkole pracownicy mają obowiązek zgłosić istotne zdarzenia 

mające wpływ na bezpieczeństwo osoby w kolejności: Dyrektorowi Szkoły, 

wicedyrektorowi. 

17. W sytuacjach nadzwyczajnych w czasie podwyższenia stanu gotowości obronnej lub w 

czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pracownicy podejmują działania 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb. 

 

§ 9 Obieg dokumentów 

 

1. W Szkole obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów: 

2. przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg 

i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej w Szkole; 

3. pocztę wpływającą rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor Szkoły; 

4. dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter 

wiążących poleceń służbowych; 

5. korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat i przekazywana do załatwienia 

zgodnie z dekretacją; 

6. wyznaczeni do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego 

opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia do podpisu 

zgodnie z kompetencjami. 

7. Obieg dokumentów w Szkole może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych.  

8. Do podpisu Dyrektora Szkoły zastrzega się pisma i dokumenty: 

1) kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji 

samorządowej; 

2) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych 

instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, 

3)  związane z kontaktami zagranicznymi; 

4) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień, 

5) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Szkoły;  

6) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne; 
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7) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;  

9. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego 

podpisu podpisuje wicedyrektor. 

10. Pisma podpisują: 

a) pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem - w sprawach 

należących do ich zakresu działania;  

11. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według 

zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. 

 

§ 10 Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 
1. W Szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub 

wicedyrektora. 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, 

a także przyjęte ustnie do protokołu; 

3. Z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku sporządza się protokół zawierający: 

1) datę przyjęcia, 

2) imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego, 

3) zwięzły opis treści sprawy, 

4) imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie, 

5) podpis wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie. 

4. Pracownik Szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest 

przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi; 

5. Sekretariat Szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków; 

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz 

organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak 

skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych; 

7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: 

1) liczba porządkowa; 

2) data wpływu skargi/wniosku; 

3) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek; 

4) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek; 

5) termin załatwienia skargi/wniosku; 

6) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku; 
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7) data załatwienia; 

8) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy. 

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Szkoły. 

9. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje Dyrektor; 

10. Każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora, jako skarga lub wniosek wpisywana 

jest do rejestru skarg i wniosków; 

11. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Szkoły, należy zarejestrować, 

a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym 

równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię 

pisma zostawić w dokumentacji Szkoły; 

12. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym 

organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić 

w dokumentacji Szkoły; 

13. Rozpatrywanie skarg i wniosków: 

1) skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona; 

2) z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację: 

a) oryginał skargi/wniosku, 

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach 

postępowania wyjaśniającego, 

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, 

d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie 

rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem, 

e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga. 

3) odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: 

a) oznaczenie organu, od którego pochodzi, 

b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do 

zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku, 

c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę. 

4)  pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły na każdy rok sporządza się 

aktualny wykaz stanowisk pracy (arkusz organizacyjny). 
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2. Zakresy kompetencji komórek ustala Dyrektor Szkoły. 

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor 

Szkoły. 

 

Stan na dzień 1 września 2020 r. 


