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Regulamin organizacyjny 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku 

 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

 
1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę 

oraz zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku. 
 

§ 2. 

1. Ilekroć jest mowa w Regulaminie o: 
1) SP. 3 – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 w Płocku. 
2) ZJO – należy przez to rozumieć Zarząd Jednostek Oświatowych. 
3) UMP -  należy przez to rozumieć Urząd Miasta Płocka. 

4) BHP – należy przez to rozumieć bezpieczeństwo i higienę pracy. 
5) ppoż.- – należy przez to rozumieć przepisy przeciwpożarowe  
6) ZUS - należy przez to rozumieć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

7) ZFŚS – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
8) SIO - należy przez to rozumieć System Informacji Oświatowej. 
9) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej. 

 
§ 3. 

 

1. Dyrektor wykonuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 
2. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników zatrudnionych w SP. 3. Zawiera i rozwiązuje 

umowy o pracę z pracownikami SP. 3 , prowadzi politykę kadrową SP. 3.  
3. Dyrektor wykonuje czynności wynikające z przepisów prawa stosownie do kompetencji. 
4. Dyrektor kieruje SP. 3 poprzez wydawanie zarządzeń, decyzji, poleceń i pism okólnych oraz 

poprzez wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej. 
 

§ 4. 
 

1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników SP. 3.  
2. Dyrektor może upoważnić wyznaczoną osobę do wykonywania niektórych uprawnień i obowiązków. 
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Wicedyrektor do spraw kl. IV -VI, a w czasie 

jego nieobecności Wicedyrektor do spraw kl. I - III. 
 

§ 5. 
W SP. 3 funkcjonują następujące stanowiska: 
1. Pracownicy pedagogiczni: 

1) dyrektor, 
2) wicedyrektorzy, 
3) inni pracownicy pełniący funkcję kierowniczą - kierownik świetlicy, 

4) nauczyciele, 
5) nauczyciele biblioteki szkolnej, 
6) nauczyciele świetlicy szkolnej, 

7) pedagog szkolny, 
8) psycholog szkolny, 
9) logopeda. 

2. Pracownicy administracji: 

1) kierownik gospodarczy, 
2) sekretarz szkoły, 
3) referent, 
4) intendent, 
5) inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Pracownicy obsługi: 
1) sprzątaczka, 

2) konserwator, 
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3) kucharz, 

4) pomoc kuchenna, 

5) pomoc nauczyciela, 
6) (uchylony). 
7) Pracownik do prac ciężkich. 

4. Asystent nauczyciela. 
§ 6. 

 
1. Dyrektorowi SP. 3 podlegają bezpośrednio: 

1) wicedyrektorzy, 
2) inni pracownicy pełniący funkcję kierowniczą - kierownik świetlicy, kierownik gospodarczy, 
3) nauczyciele, 
4) nauczyciele biblioteki szkolnej, 
5) nauczyciele świetlicy szkolnej, 

6) pedagog szkolny, 
7) psycholog szkolny, 
8) logopeda,  
9) sekretarz szkoły, 

10) inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
2. Kierownikowi gospodarczemu podlegają bezpośrednio: 

1) referent, 

2) intendent 
3) sprzątaczka, 
4) konserwator, 
5) kucharz, 
6) pomoc kuchenna, 
7) pomoc nauczyciela, 

8) (uchylony),  
9) pracownik do prac ciężkich. 

3. Kierownikowi świetlicy podlegają:  
1) bezpośrednio wychowawcy świetlicy, 
2) pośrednio intendent, kucharz i pomoc kuchenna w zakresie nadzorowania pracy związanej 

z żywieniem uczniów i personelu (sprawdzanie i podpisywanie codziennego raportu 
żywnościowego, miesięcznych rozliczeń).   

4. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 
świetlicy. 

5. Schemat organizacyjny SP. 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 
 

Rozdział II 
Zakresy obowiązków pracowników. 

 
§ 7. 

 
1.   Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych określa Statut Szkoły. 
6. Obowiązki pracowników niepedagogicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

określa Statut Szkoły. 

§ 8. 
 
1. Ogólne obowiązki pracownika niepedagogicznego to: 

1) Praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo.   
2) Punktualne rozpoczynanie pracy. 
3) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.  
4) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.  

5) Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.  
6) Kulturalne zachowanie się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców 

i uczniów. 
7) Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy.  
8) Dbanie o mienie placówki.  
9) Wykonywanie okresowe badań profilaktycznych.  
10) Po zakończonej pracy pozostawianie po sobie porządku i zabezpieczanie sprzętu.  

11) Być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę. 
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12) Wywiązywanie się z ustalonych terminów.  

13) Informowanie swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.  

14) Nieoddalanie się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez 
niego. 

15) Personelowi pracującemu w bloku żywieniowym zabrania się przychodzenia do pracy z dużymi 
torbami lub koszykami oraz przynoszenia do niego własnych zakupów. 

 

 
§ 9. 

 
1. Do zadań kierownika gospodarczego należy: 

1) Kierowanie całokształtem zagadnień związanych z działalnością administracyjną i gospodarczą 
placówki, a w szczególności: 
a) Zarządzanie zespołem pracowników administracji i obsługi. 

b) Określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności. 
c) Zabezpieczenie podwładnym odpowiednich warunków pracy, w tym BHP. 
d) (uchylony) 
e) Prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników administracji i obsługi. 

f) Sporządzanie danych wyjściowych do list płac pracowników administracji i obsługi 
weryfikacja tych danych. 

g) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły. 

h) Przygotowywanie inwentaryzacji i nadzorowanie jej przebiegu. 
i) Sprawowanie nadzoru nad podręcznym magazynem materiałowym szkoły. 
j) Zawieranie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych na zasadach 

uzgodnionych  z dyrektorem szkoły i w oparciu o wytyczne organu prowadzącego. 
k) Opracowywanie potrzeb (planów) w zakresie prac remontowych. 
l) Przygotowywanie i realizacja procedur wymaganych Ustawą o zamówieniach publicznych 

w zakresie remontów i zakupów wyposażenia. 
m) Prowadzenie rejestru umów, zleceń, zamówień, faktur, ewidencji pieczęci, pieczątek 

i stempli, oraz urlopów i zwolnień lekarskich pracowników administracji i obsługi. 
n) Kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych. 
o) Dysponowanie środkami finansowymi placówki.  
p) Opracowywanie sprawozdań GUS w zakresie bazy materialnej szkoły. 
q) Prowadzenie spisu przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz przydziału odzieży 

i obuwia roboczego. 
r) Prowadzenie Księgi Obiektu Budowlanego. 

2) Zapewnienie wraz z zespołem pracowników bezpośrednio podległych wykonania następujących 
zadań: 
a) zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie dokumentacji z tym 

związanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
b) zapewnienie pozostałych druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych  

do prowadzenia placówki, 
c) realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie  z obowiązującymi zasadami 

oraz w oparciu o aktualne potrzeby i dyspozycje, 
d) personalne i organizacyjne zabezpieczenie przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji 

okresowych, 
e) udział w projektowaniu budżetu szkoły,  

f) rozliczanie i regulowanie pozostałych opłat abonenckich, 
g) zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz 

zabezpieczenie majątku szkolnego, 

h) dbałość o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, systemy telekomunikacyjne 
i alarmowe,  klucze do wejść ewakuacyjnych i inne wg potrzeb, 

i) utrzymywanie pełnej czystości gmachu oraz przynależnego terenu, 
j) zabezpieczenie obiektów szkolnych przed włamaniem i kradzieżą, 

k) zapewnienie opieki nad zielenią szkolną. 
2 a) Realizując zadania wrażliwe identyfikuje  je i informuje dyrektora szkoły, o każdym zdarzeniu  
 ryzykownym mogącym spowodować niewykonanie ich. 

3) Ponadto zobowiązany jest do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, 
a wynikających z organizacji pracy szkoły. 
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§ 10. 

 

 
1. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) Obsługa komputera. 
2) Pisanie wszelkich pism dotyczących działalności szkoły.  
3) Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do 

właściwych osób wg kompetencji. 
4) Współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego. 
5) Prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli, dokumentacji osobowych i spraw związanych 

z nauczycielami. 
6) Prowadzenie rejestru zarządzeń, decyzji dyrektora oraz zwolnień lekarski i dni wolnych 

nauczycieli. 
7) Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji szkoły i wszelkich czynności z tym 

związanych. 
8) Przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych. 
9) Pobieranie i wypłacanie innych świadczeń pieniężnych dla pracowników szkoły.  
10) Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia pracowników szkoły i uczniów. 

11) Współpraca z Radą Rodziców. 
12) Prowadzenie funduszu socjalnego. 
13) Rozliczanie dotacji z UMP. 

14) Prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, księgi uczniów, 
arkuszy ocen, księgi ocen oraz ewidencji ruchu uczniów podlegających obowiązkowi 
szkolnemu. 

15) Sporządzanie list klasowych.  
16) Prowadzenie dokumentacji oraz wykonywanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych. 
17) Zaopatrzenie w druki szkolne (świadectwa, dzienniki, arkusze ocen).  

18) Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych. 

19) Konsultowanie się z dyrektorem szkoły w sprawach nie objętych niniejszym zakresem 
czynności wynikających z bieżącej pracy szkoły w celu  ich prawidłowego załatwienia. 

 19a)  Realizując zadania wrażliwe identyfikuje  je i informuje dyrektora szkoły, o każdym  
 zdarzeniu ryzykownym mogącym spowodować niewykonanie ich. 
20) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
 

§ 11. 
 

1. Do zadań referenta należy: 
1) Obsługa komputera. 
2) Wykonywanie zadań wynikających z SIO. 

3) Wykonywanie zadań wynikających z BIP. 
4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
5) Wykonywanie zadań związanych z planowaniem budżetu szkoły „Pabs”.  
6) Wykonywanie zadań związanych  ze stypendiami ustawowymi. 
7) Wydawanie delegacji pracownikom szkoły, rozliczanie i ich ewidencjonowanie; 
8) Pobieranie i wypłacanie świadczeń pieniężnych dla pracownika szkoły. 

9) Przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci szkolnych. 
10) Wykonywanie zadań związanych ze  sprawdzianem zewnętrznym uczniów klas szóstych. 
11) Pisanie pism dotyczących pionu administracyjnego (ZUS, ZJO, UMP, ...). 

12) Sporządzanie umów na wynajem pomieszczeń szkolnych.  
13) Wykonywanie zadań związanych z  obsługą prac społecznie użytecznych.  
14) Zapisywanie dzieci do szkoły. 
15) Obsługa archiwum szkolnego. 

16) Prowadzenie ksiąg absolwentów, wydawanie kart absolwenta. 
17) Rejestr i ew. analiza dalszych losów absolwentów 
18) Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym 

zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych. 

19) Konsultowanie się z dyrektorem szkoły w sprawach nieobjętych niniejszym zakresem 
czynności wynikających z bieżącej pracy szkoły w celu ich prawidłowego załatwienia. 
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19a)  Realizując zadania wrażliwe identyfikuje  je i informuje dyrektora szkoły, o każdym  

 zdarzeniu ryzykownym mogącym spowodować niewykonanie ich. 

20) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 
w powyższym zakresie obowiązków. 

 
§ 12. 

 

1. Do zadań intendenta należy: 
1) Współdziałanie z dyrektorem, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną oraz z MOPS-em;  
2) Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, 

dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;  
3) Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie 

ich codziennie do dziennika żywieniowego; 
4) Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących 

się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem; 
5) Prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, 

codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu do 
kierownika świetlicy;  

6) Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;  
7) Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni; 
8) Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń, i sprzętu, nadzór nad remontami w bloku 

żywieniowym.  
9) Kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego; 
10) Opracowanie dokumentacji, wdrażanie i przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), 

Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz przestrzeganie zasad systemu HACCP. 
 10a)  Realizując zadania wrażliwe identyfikuje  je i informuje dyrektora szkoły, o każdym  
 zdarzeniu ryzykownym mogącym spowodować niewykonanie ich. 

11) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 
w powyższym zakresie obowiązków. 

 
§ 13. 

 
1. Do zadań sprzątaczki należy: 

 

1) Utrzymanie w czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności: 
a) codzienne zamiatanie, mycie podłogi (pastowanie w zależności od potrzeby) 
b) codzienne odkurzanie i mycie parapetów, mebli i innych przedmiotów będących na 

wyposażeniu sprzątanych pomieszczeń, 
c) raz w miesiącu mycie glazury w łazienkach, 
d) raz na dwa tygodnie odkurzanie ścian, 
e) codzienne opróżnianie koszy i wynoszenie śmieci do śmietnika,  

f) powiadamianie bezpośredniej przełożonej o konieczności wywozu śmieci ze śmietnika, 
g) codzienne ścieranie tablic, 
h) mycie lamperii i drzwi (raz w miesiącu), 
i) pranie firan i zasłon (raz na dwa miesiące), 

2) Po każdej przerwie zamiatanie, zmywanie holi i klatek schodowych. 
3) W zależności od potrzeb zmywanie łazienek z użyciem środków dezynfekujących – minimum 

raz dziennie: 
a) umywalki,  
b) muszle sedesowe, 

c) pisuary, 
d) podłogi. 

4) Opieka nad kwiatami w przydzielonym rejonie. 
5) Utrzymanie w czystości pomieszczenia służbowego oraz wyznaczonego na sprzęt i środki do 

utrzymywania czystości. 
6) W czasie przerw pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły i przy łazienkach, 
7) Pomoc nauczycielom dyżurnym w przestrzeganiu dyscypliny uczniów – m.in. zmiana obuwia, 

porządek w szatni i inne, 
8) Zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń szkolnych i wydawanie ich w miarę potrzeb osobom 

upoważnionym, 
9) Kierowanie interesantów do odpowiednich pomieszczeń szkolnych, 

10) Wykonywanie generalnych porządków w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich. 
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11) Zgłaszanie zauważonych usterek kierownikowi gospodarczemu, 

12) Pełnienie, w przypadkach koniecznych zastępstw za nieobecne sprzątaczki, 

13) Oszczędne gospodarowanie środkami czystości, 
14) Kontrolowanie zużycia wody i energii elektrycznej w całej szkole, 
15) Dbałość o mienie zakładu w tym szczególnie powierzony sprzęt i środki do utrzymania 

czystości. 
16) Nieudzielanie informacji na temat uczniów,  

17) Pilnowanie, aby na terenie szkoły nie znajdowały się osoby postronne,  
18) Dbanie o tereny zielone na terenie szkolnym 
19) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
 

§ 14. 
 

1. Do zadań konserwatora należy: 
1) Utrzymanie sprawności urządzeń technicznych i innych w szkole,  
2) Dokonywanie przeglądów i drobnych napraw instalacji elektrycznej, kanalizacyjno – 

wodociągowej i co., 

3) Dokonywanie napraw stolarskich, ślusarskich, malarskich, posadzkarskich, dekarskich (naprawa 
zamków, ławek, krzeseł uczniowskich, pomocy naukowych, sprzętu kuchennego, itp.) zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa, 

4) Wstawianie na bieżąco szyb, zabezpieczanie otworów okiennych, 
5) Uzupełnianie oświetlenie, zawieszanie gablot, szafek, itp. 
6) Na bieżąco naprawianie wszystkich uszkodzonych rzeczy będących własnością szkoły, 
7) Każdego dnia dokonywanie przeglądu stanu całego budynku szkoły i terenu wokół niej, 

ustalanie wszystkich powstałych usterek oraz kolejności ich usuwania, 
8) Wpisywanie każdej wykonanej pracy do zeszytu konserwatora, 

9) Koszenie trawy i dbanie zieleń wokół szkoły. 
10) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
 

§ 15. 
 

1. Do zadań kucharza należy:  

1) Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków;  
2) Punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami 

żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;  
3) Pobieranie produktów spożywczych w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich 

odbioru w raportach żywieniowy i dbanie o ich racjonalne zużycie;  
4) Porcjowanie posiłków dla uczniów i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;  
5) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;  

6) Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;  
7) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego z obowiązującą instrukcją;  
8) Utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych, 

natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości intendentowi;  
9) Dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych;  
10) Pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;  

11) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji 
sanitarnej;  

12) Współpracowanie z dyrektorem, kierownikiem gospodarczym, intendentką i pomocą kuchenną;  

13) Po zakończonej pracy – dopilnowanie wyłączania oświetlenia i urządzeń elektrycznych, 
zabezpieczenie okien przed otwarciem - w przydzielonym rejonie. 

14) Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,  
15) Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla uczniów i personelu produktów spożywczych 

pobranych z magazynu,  
16) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,  
17) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem, 
18) Przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz 

przestrzeganie zasad systemu HACCP, 
19) Wykonywania innych czynności związanych z organizacją pracy w szkole, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
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§ 16. 
 

1. Do zadań pomocy kuchennej należy: 
1) Wstępna obróbka wszelkich surowców do produkcji posiłków - mycie, obieranie, czyszczenie, 
2) Rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn, 

3) Pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne 
gospodarowanie artykułami spożywczymi,  

4) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,  
5) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej 

godzinie, 
6) Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, 

i in. pomieszczeń w wydzielonym regionie,  

7) Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy, 
8) Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego, 
9) Doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności, 
10) Natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących 

zagrożenie zdrowia lub życia, 
11) Realizowanie polecenia kucharza w zakresie gospodarki żywieniowej, 
12) Przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz 

przestrzeganie zasad systemu HACCP, 
13) Wykonywania innych czynności związanych z organizacją pracy w szkole, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
 

§ 17. 
 

1. Do zadań pomocy nauczyciela należy:  
 

1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, szczególnie z zakresu 
higieny osobistej i ubierania, poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych 
wynikających z rozkładu czynności uczniów w ciągu dnia. 

2) Uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich 
organizowaniu i przeprowadzaniu (gry i zabawy, wycieczki, itp.). 

3) Wykazywanie troski i serdecznego stosunku w pracy z dziećmi. 
4) Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 
5) Nieudzielanie rodzicom i osobom postronnym informacji na temat uczniów. 
6) Współpraca z całym personelem szkoły. 
7) Taktowne zachowanie się wobec przełożonych, nauczycieli, współpracowników i klientów 

szkoły. 
8) Pomoc nauczycielom dyżurnym w przestrzeganiu dyscypliny uczniów – m.in. zmiana obuwia, 

porządek w szatni i inne, 
9) Zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń szkolnych i wydawanie ich w miarę potrzeb osobom 

upoważnionym, 
10) Kierowanie interesantów do odpowiednich pomieszczeń szkolnych, 
11) Wykonywanie generalnych porządków w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich. 
12) Oszczędne gospodarowanie środkami czystości, 

13) Kontrolowanie zużycia wody i energii elektrycznej w całej szkole, 
14) Dbałość o mienie zakładu w tym szczególnie powierzony sprzęt i środki do utrzymania 

czystości. Utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych rejonów do sprzątania. 

15) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 
16) Dbanie o tereny zielone na terenie szkoły. 
17) Opieka nad kwiatami w przydzielonym rejonie. 
18) Utrzymanie w czystości pomieszczenia służbowego oraz wyznaczonego na sprzęt i środki do 

utrzymywania czystości. 
19) Pilnowanie, aby na terenie szkoły nie znajdowały się osoby postronne,  
20) Dbanie o tereny zielone na terenie szkolnym, 
21) Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą organizacją pracy szkoły, a nieujętych 

w powyższym zakresie obowiązków. 
§ 18. 

 

(uchylony) 
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                                                         § 18 a 
 

1. Do zadań inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy: 
1) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela 

szkolenia wstępnego– instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym 

zaświadczeniem. 
2) Na bieżąco kontroluje ważność – aktualność szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań 

lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich. 
3) Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na stanowiskach 

pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4) Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów, a także 

inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. 
5) Współdziała z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i nauki. 
6) Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii. 
7) Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z środowiskiem pracy. 
8) Po przerwie w zajęciach trwającej, co najmniej dwa tygodnie (przed rozpoczęciem zajęć) 

wspólnie z pracodawcą, koordynatorem ds. bezpieczeństwa oraz społecznym inspektorem 
pracy dokonuje przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń. 

9) Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach 

zawodowych, jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń. 
10) W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację związaną z wypadkami pracowników 

oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania profilaktyczne mające na 
celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń. 

11) Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza 
stosowną dokumentację, wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

 
§ 18 b 

 
1. Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy 
w szczególności: 
1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, szczególnie z zakresu 

higieny osobistej i ubierania, poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych 
wynikających z rozkładu czynności uczniów w ciągu dnia. 

2) Uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela danego oddziału 
i wychowawcę świetlicy oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu. 

3) Wspieranie rozwoju dzieci - rozwijanie ich zdolności i zainteresowań oraz rozpoznawanie 
potrzeb dzieci i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych we 

współpracy z nauczycielem danego oddziału. 
4) Odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach. 
5) Wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z organizacją pracy z dziećmi i sprawowanej nad 

nimi opieki. 
6) Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu. 
7) Wykazywanie troski i serdecznego stosunku w pracy z dziećmi. 
8) Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

9) Pomoc nauczycielom dyżurującym w przestrzeganiu dyscypliny przez uczniów w czasie przerw 
lekcyjnych.   

10) Współpraca z całym personelem szkoły. 
11) Taktowne zachowanie się wobec przełożonych, nauczycieli, współpracowników i klientów 

szkoły. 
12) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 
13) Pilnowanie, aby na terenie szkoły nie znajdowały się osoby postronne. 
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14) Przyjmowanie dodatkowych obowiązków wynikających z czasowej niezdolności do pracy innych 

pracowników.  

15) Wykonywanie innych czynności związanych z organizacją pracy w szkole, a nieujętych 
w powyższym zakresie zleconych przez dyrektora szkoły. 

 
§ 18 c 

 

 1. Do zadań pracownika do prac ciężkich należy: 

1) Codzienna kontrola i obchód terenu wokół szkoły (boiska, plac zabaw, trawniki, 

chodniki także poza ogrodzeniem oraz parking) pod kątem stwierdzenia ewentualnych 
zagrożeń i określenia prac bieżących do wykonania, 

2) Dbanie o estetykę otoczenia szkoły poprzez wykonywanie następujących prac 
porządkowych: 
a) zbieranie śmieci i zamiatanie terenu,  
b) oczyszczanie i odśnieżanie dojścia do szkoły,  
c) dbałość o czystość śmietnika, 

d) grabienie liści, pielenie, zmiatanie piasku, sadzenie i pielęgnacja roślin, 
3) Prace porządkowe i remontowe w budynku szkoły we współpracy z konserwatorem. 

4) Wykonywanie innych czynności związanych z organizacją pracy w szkole, a nieujętych 

w powyższym zakresie zleconych przez dyrektora szkoły. 

 
 

 
Rozdział III 

Regulaminy funkcjonujące w SP. 3 
 

§ 19. 
 

1. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej określają regulamin biblioteki szkolnej. 
2. Regulamin biblioteki określa:  

1) Prawo i warunki korzystania: 
a) Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy opanowali technikę czytania. 
b) Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od 15 września do końca maja każdego roku 

szkolnego. 
c) Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni. 

d) Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 
e) Za zniszczenie wypożyczonych materiałów odpowiada czytelnik.  
f) Na początku czerwca wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do 

biblioteki. 
g) W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem 

ustalonego terminu. 
2) Wypożyczanie książek: 

a) Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
b) Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie innemu czytelnikowi. 
c) Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedna lektura) na okres dwóch 

tygodni. 
d) Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a w wypożyczalnia nie ma nowych zamówień, 

może przed upływem terminu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej prolongatę. 

e) Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby o zarezerwowanie 

uwzględnia się w kolejności zgłoszeń. 
f) ile czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę, bibliotekarz może wypożyczyć ją 

innemu czytelnikowi. 
g) Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki. 

3) Poszanowanie książek: 
a) Czytelnik przechowuje książki w folii. 

b) Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubiona lub zniszczoną książkę. 
c) O ile odkupienie tej samej książki nie jest możliwe, powinien odkupić książkę na 

poziomie tej samej klasy, do której sam uczęszcza i rok wydania książki nie może być 
wcześniejszy jak dwa lata wstecz. 

4) Warunki korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej: 
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a) Z pracowni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły.  

b) Z pracowni i Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych. 
c) Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci 

Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania 
programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej. 

d) Przed skorzystaniem z komputera należy koniecznie: 

 wpisać się do rejestru użytkowników, 
 sprawdzić stan sprzętu, 
 zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszystkie usterki i nieprawidłowości, 

e) Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. 
f) Niedozwolone jest: 

 kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania, 
 instalowanie własnych programów, 

 kasowanie programów zainstalowanych, 
 dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania 

sprzętu, 
 samowolne manipulowanie sprzętem,     przełączania i odłączania klawiatur, 

monitorów,    myszy, 
 podłączania własnych urządzeń, 
 wykorzystywania sprzętu komputerowego do gier, 

 tworzenia oraz eksperymentowania z programami     wirusowymi, 
 korzystania ze stron WWW o treści brutalnej,     przeznaczonych tylko dla 

dorosłych, 
 używania własnych CD - ROM-ów. 

g) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania  z CHATA, GADU – GADU, IRC< ICQ 
i innych komunikatorów internetowych. 

h) Obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia i picia przy stanowisku komputerowym. 
i) Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten 

fakt bibliotekarzowi. 
j) Użytkownik komputera musi posiadać elementarna znajomość obsługi komputera 

i programu. 
k) Istnieje możliwość rezerwacji komputera. 
l) Nieprzestrzegania regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialn

-ej przez czas określony przez bibliotekarza. 
m) Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie. 

5) Zasady wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 

a) Podręczniki  i materiały ćwiczeniowe będą wypożyczane uczniom klas I, II, 
IV w bibliotece szkolnej (począwszy od 1 września). 

b) Jeżeli podręcznik skład się z kilku części to po zakończeniu pracy z jedną z nich, 
należy ją zwrócić do biblioteki i wypożyczyć następną. 

c) Materiał ćwiczeniowy staje się własnością ucznia. 

d) Podręczniki należy podpisać ołówkiem. 
e) W podręcznikach nie wolno pisać ani rysować. 
f) Jeżeli podręcznik ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubieniu rodzice ponoszą 

koszty zakupu nowego podręcznika. 
g) Rodzic jest zobowiązany do obłożenia książki w okładki plastikowe (nie wolno owijać 

w folię i zszywać zszywaczem). 
h) Okładka jest własnością ucznia. 

i) Podręczniki należy zwrócić do biblioteki do 19 czerwca każdego roku szkolnego.  
 

§ 20. 
 

1. Regulamin pracowni informatycznej określa jej funkcjonowanie: 
1) W czasie zajęć z informatyki w pracowni obowiązuje spokój i cisza. 

2) Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy i wyznaczone miejsce pracy, którego bez zgody 
nauczyciela nie może zmienić. 

3) Za ład i porządek całego stanowiska pracy odpowiadają pracujący przy nich uczniowie. 
4) Za ład i porządek całej pracowni odpowiedzialni są dyżurni. 
5) W czasie przerw śródlekcyjnych i po zakończonych zajęciach, uczniowie wychodzą 

z pracowni na korytarz. 
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6) Po zakończonych zajęciach uczeń zobowiązany jest do prawidłowego wyłączenia sprzętu 

komputerowego lub wylogowania z systemu i ustawienia krzeseł przy stolikach. 

7) Za wszystkie uszkodzenia sprzętu w pracowni wynikające z jego niewłaściwej obsługi, 
uczeń ponosi odpowiedzialność materialną. 

8) W czasie pracy z komputerem zabrania się: 
a) usuwania jakichkolwiek danych z twardego dysku, 
b) instalowania i kopiowania programów, 

c) przynoszenia do pracowni własnych nośników danych: dysków twardych, dyskietek, płyt 
CDROM, DVD, 

d) odłączania instalacji elektrycznej i sieciowej od komputerów, 
e) picia napojów i spożywania posiłków. 

9) O każdych zmianach i nieprawidłowej pracy komputera należy powiadomić bezzwłocznie 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 21. 
 

1. Regulamin sali gimnastycznej i obiektów sportowych brzmi:  
1) Postanowienia ogólne: 

a) Dyrektor szkoły lub placówki jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne 
warunki uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego i zawodach sportowych 
organizowanych przez szkołę lub placówkę. 

b) Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

c) Uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego, oraz biorący udział w zawodach 
sportowych powinni być odpowiednio wyposażeni w niezbędne środki ochrony 
indywidualnej oraz odpowiednią odzież i obuwie. 

2) Wymagania dotyczące sali gimnastycznej i obiektów sportowych: 

a) Sale gimnastyczne powinny mieć właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, 
a boiska równą nawierzchnię. 

b) Na salach gimnastycznych, w których odbywają się zajęcia powinna być zapewniona 
temperatura, co najmniej 18º C. 

c) Wyposażenie sal gimnastycznych i boisk powinno posiadać odpowiednie atesty lub 
certyfikaty. 

d) Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących powinny być mocowane na stałe. 
e) Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany przez 

nauczyciela przed każdymi zajęciami. 
3) Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć: 

a) W czasie zajęć z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych 
organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki 
osób do tego upoważnionych. 

b) Stopień trudności i intensywności ćwiczeń należy dostosować do aktualnej sprawności 
fizycznej i wydolności ćwiczących, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność. 

c) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne należy zwolnić w danym 
dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i poinformować o tym jego rodziców 
(opiekunów). 

d) Ćwiczenia należy prowadzić z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 
bezpieczeństwo ćwiczących. 

e) Prowadzący zajęcia powinni zapoznać osoby biorące w nich udział z zasadami 

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i używania sprzętu sportowego oraz 
uczestniczenia w grach i zabawach. 

f) Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki 
sprzętu, którego użycie może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym 

dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej, - jeżeli szkoła 
nie ma możliwości zapewnienia warunków z korzystania z tego sprzętu. 

g) Zabrania się prowadzenia zajęć na boisku w czasie deszczu, burzy, śnieżycy lub 
gołoledzi. 

4) Wypadki uczniów: 
a) Pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku niezwłocznie powinien 

zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprawdzającą fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 
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b) Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia 

dyrektora o wypadku. 

c) Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki jest zobowiązany: 
- zawiadomić o każdym wypadku niezwłocznie: rodziców (opiekunów) 

poszkodowanego; pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 
społecznego inspektora pracy; organ prowadzący szkołę; radę rodziców. 

- zawiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym prokuratora 

i kuratora oświaty, 
- zawiadomić o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia państwowego 

inspektora sanitarnego, 
- zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół 

powypadkowy w sposób wykluczający dopuszczenia osób niepowołanych, 
- powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie 

postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej. 

5) Uwagi końcowe 
a) W pokoju nauczycieli wychowania fizycznego powinna znajdować się apteczka 

wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję 
o zasadach udzielania tej pomocy. 

b) Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 
ochrony indywidualnej, oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 
c) Niniejszą regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 6 poz. 69). 

 
 

§ 22. 
 
1. Regulamin korzystania z boisk szkolnych brzmi:  

1) Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do zajęć wychowania fizycznego, zajęć SKS, 
imprez kulturalno-rozrywkowych oraz do spędzania przerw międzylekcyjnych w czasie 
ładnej pogody. 

2) Uczniowie na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczyciela, a w czasie przerw pod opieką 
nauczyciela dyżurnego. 

3) Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni  
i urządzeń sportowych. 

4) Zajęcia mogą być przeprowadzone na boisku i na sprzęcie sportowym sprawnym 
technicznie i zapewniającym bezpieczeństwo. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych i ściśle 

stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia. 
6) Zabrania się wchodzenia i huśtania na bramkach do gry w piłkę nożną 

i konstrukcjach do gry w kosza. 
7) Zabrania się wchodzenia na drzewa rosnące na terenie szkoły. 
8) Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenie na teren osiedla mieszkaniowego. 
9) Zabrania się rzucania piłką w kierunku okien budynku szkoły. 

10) Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada prowadzący zajęcia i nauczyciel dyżurny. 
11) Należy szanować sprzęt szkolny i zieleń wokół boisk. 
12) Wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

13) Na terenie boisk należy zachować czystość. 
14) Każdy wypadek należy zgłosić prowadzącemu zajęcia lub nauczycielowi dyżurnemu. 

 
 

§ 23. 
 
1. Regulamin świetlicy określający zasady bezpiecznego zachowania się w niej:  

1) Po skończonych zajęciach przychodzimy bezpośrednio do świetlicy szkolnej. 
2) Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy 

w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym. 
3) Używamy form grzecznościowych: „Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”, „Dziękuję”, 

„Przepraszam”. 
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4) Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. 

5) Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i wychowawcom podczas prowadzonych zajęć 

i w czasie odrabiania prac domowych. 
6) Gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy. 
7) Gdy mamy problem możemy liczyć na pomoc wychowawców. 
8) Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier. 
9) Nie przynosimy cennych zabawek do świetlicy. 

10) Przed posiłkiem starannie myjemy ręce. 
11) Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie. 
12) Spełniamy prośby i polecenia wychowawców. 
13) Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej 

świetlicy. 
2. Regulamin przyjęć i innych okoliczności zapewnienia uczniom opieki świetlicowej: 

1) nabór dzieci do świetlicy szkolnej odbywa się tylko w pierwszym tygodniu nowego roku 

szkolnego; 
2) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I i II, które pozostają w szkole dłużej 

ze względu na czas pracy rodziców – na ich wniosek; 
3) uczniowie klas III przyjmowani są na tych samych warunkach, jeśli pozostaną wolne 

miejsca; 
4) uczniowie klas IV mogą ubiegać się o przyjęcie do świetlicy na powyższych warunkach, ze 

względu na organizację dojazdu do szkoły; 

5) dodatkowy nabór do świetlicy w ciągu roku szkolnego może odbyć się po rezygnacji 
któregoś z dzieci; 

6) osoby rezygnujące ze świetlicy proszone są o oficjalne zgłoszenie tego faktu do kierownika 
świetlicy; 

7) inne okoliczności zapewnienia uczniom opieki świetlicowej z uwzględnieniem pkt. 2. to: 

a) uczeń czeka na lekcje lub zajęcia pozalekcyjne, 

b) uczeń nie uczęszcza ani na religię, ani na etykę i czeka na następne zajęcia lekcyjne 
lub pozalekcyjne, a także w czasie rekolekcji wielkopostnych, 

c) organizacja dojazdu do szkoły, 
d) nieobecność nauczyciela przedmiotu, za którego nie można ustalić zastępstwa,  
e) dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, ustalone na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 23 a. 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku obowiązują następujące 
zasady bezpiecznego organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych/zielonych 
szkół wraz z dokumentacją: 

1) Nauczyciele uzupełniają plan wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych/zielonych 
szkół na dany rok szkolny. 

2) Przed wycieczką lub imprezą krajoznawczo-turystyczną/zieloną szkołą przygotowuje się 
następującą dokumentację: 

a) Zadania i kompetencje kierownika wycieczki/imprezy w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Płocku – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

b) Zgoda rodzica/prawnego opiekuna – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
c) Zadania i kompetencje opiekuna wycieczki/imprezy w Szkole Podstawowej nr 3 

w Płocku – załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
d) Lista uczestników wycieczki/imprezy, którzy zapoznawali się z programem, 

regulaminem i zasadami bezpieczeństwa wraz z przydzielonymi opiekunami– 
załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

e) Preliminarz finansowy wycieczki czy imprezy, przewidujący koszty realizacji 
programu. 

f) Karta wycieczki czy imprezy wraz z harmonogramem imprezy lub wycieczki. 

3) Dyrektora szkoły zatwierdza program wycieczki lub imprezy po sprawdzeniu, czy został 
on dostosowany do wieku oraz możliwości uczniów i czy liczba opiekunów jest 
dostosowana do charakteru wyjazdu, imprezy, wieku, uwarunkowań psychicznych 
i fizycznych oraz specjalistycznych umiejętności uczestników. 

4) W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia 
organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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5) W celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którym będą przewożeni uczestnicy 

wycieczki/imprezy kierownik wycieczki zawiadamia policję. 

6) Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 
zakończeniu przez kierownika wycieczki. 

 
§ 23 b. 

 

1. Regulamin sali doświadczania świata określający zasady bezpiecznego korzystania z niej brzmi: 
1) Sala doświadczania świata jest miejscem przeznaczonym do zajęć stymulacji 

polisensorycznej i relaksacji. 
2) Z sali korzystać mogą uczniowie naszej szkoły. 
3) Uczniowie mogą przebywać w sali wyłącznie pod opieką nauczyciela. 
4) Za wyposażenie sali oraz panujący w niej ład i porządek odpowiada przebywający 

w niej nauczyciel. 

5) Nie wolno wynosić pomocy terapeutycznych poza teren sali. 
6) Nauczyciel korzystający z sali zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego 

harmonogramu oraz każdorazowego wpisania się w zeszyt ewidencji. 
7) Z sali może korzystać maksymalnie 5 uczniów + opiekun. 

8) Nauczyciel przystępując do zajęć, powinien upewnić się, że sala  
i znajdujące się w niej wyposażenie nie są uszkodzone. 

9) Jeżeli sala, stan sprzętów i urządzeń nie spełnia warunków bezpieczeństwa lub są 

uszkodzone, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości opiekunowi. 
10) Wstęp do sali możliwy jest tylko po zdjęciu obuwia. 
11) Do sali zabrania się wnoszenia pokarmów, napojów, przedmiotów  

i substancji, które mogą uszkodzić lub zniszczyć wyposażenie. 
12) Znajdujące się w sali sprzęty i pomoce należy wykorzystywać zgodnie  

z ich przeznaczeniem. 

13) Zabrania się: uderzania przedmiotami w lustra, kolumny bulgoczące, lampy, kulę 
świetlną oraz szarpania światłowodów, rur i innych wystających elementów. 

 
§ 23 c. 

 
1. Regulamin sali „Radosna szkoła” określający zasady bezpiecznego korzystania z niej brzmi: 

1) Sala „Radosnej szkoły” jest miejscem przeznaczonym do ćwiczeń i zabaw ruchowych. 

2) Z sali korzystać mogą uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i grupy terapeutycznej. 
3) Uczniowie mogą przebywać w sali wyłącznie pod opieką nauczyciela. 
4) Za wyposażenie sali oraz panujący w niej ład i porządek odpowiada przebywający 

w niej nauczyciel. 
5) Nie wolno wynosić pomocy do zajęć poza teren sali. 
6) Nauczyciel korzystający z sali zobowiązany jest do każdorazowego wpisania się 

w zeszyt ewidencji. 

7) Przystępując do zajęć, powinien upewnić się, że sala i znajdujące się w niej 
wyposażenie nie są uszkodzone. 

8) Wszelkie stwierdzone w tym względzie nieprawidłowości ma obowiązek zgłosić 
opiekunowi sali. 

9) Wstęp do sali możliwy jest tylko po zdjęciu obuwia. 
10) Zabrania się wnoszenia pokarmów, napojów, przedmiotów i substancji, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć wyposażenie. 
11) Znajdujące się w sali sprzęty należy wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

§ 24. 
 

1. Regulamin stołówki szkolnej określa jej funkcjonowanie:  
1) W szkole znajduje się stołówka szkolna. 

2) Warunki kadrowe, lokalowe, materialne i organizacyjne dla jej funkcjonowania zapewnia 
Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 3 reprezentowana przez jej Dyrektora przy 
współpracy Rady Rodziców  

3) Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla 
uczniów oraz pracowników szkoły. 

4) Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego  abonamentu obiadowego, 
zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendentki. 
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5) Zakupu posiłków dokonać można wyłącznie na pełen miesiąc. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się wykupienie abonamentu na terminy krótsze, jednak nie krótsze 

niż pełen tydzień. 
6) Dowodem wykupienia obiadów jest dowód wpłaty oraz abonament obiadowy. 

Na abonamencie umieszcza się: nazwisko i imię ucznia (nauczyciela), numer dowodu 
wpłaty (3 ostatnie cyfry) oraz miesiąc ważności abonamentu. 

7) Posiłki wydawane są w godzinach  od 11.30 do 13.30 

8) Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić z góry, w okresach miesięcznych, 
do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.  

9) Opłaty za uczniów korzystających z pomocy socjalnej ponosi MOPS w Płocku na mocy 
porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły i przy udziale Przewodniczącego Prezydium 
Rady Rodziców.  

10) Dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów oraz pracowników szkoły z posiłków 
w stołówce szkolnej została uchwalona w porozumieniu z Prezydenta Miasta Płocka 

i wynosi 5,50 zł.  
11) Wysokość opłaty ustalona w punkcie 10 podlegać będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem 

prognozowanego średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
podawanych w ustawach budżetowych poczynając od 1 stycznia 2009 r.  

12) W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania 
z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokości opłaty za korzystanie 
z posiłku za każdy dzień nieobecności. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie 
przy zakupie abonamentu obiadowego na następny miesiąc. Zasada ta ma odpowiednio 
zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły 
uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.  

13) W przypadku niekorzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki 
szkolne) należy powiadomić intendentkę nie później niż jeden dzień przed planowaną 
nieobecnością. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy zakupie 
abonamentu obiadowego na następny miesiąc.  

14)  Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad 
wydawany jest wówczas rodzinie ucznia po okazaniu abonamentu obiadowego. 

15) Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia 

poprzedniego miesiąca. 
16) W nielicznych przypadkach ze względu na zmianę w organizacji pracy szkoły dopuszcza się 

wydanie uczniom suchego prowiantu, którego koszt jednostkowy jest równy cenie obiadu, 

a także zmianę godzin wydawania posiłków. 
17) Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni. 
18) Podczas pobytu w stołówce  uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami   

sprawuje nauczyciel świetlicy zgodnie  z grafikiem dyżurów. 
19) Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do  wyznaczonego okienka. 
20) Na drzwiach stołówki wywieszony jest aktualny jadłospis  dotyczący danego dnia. 
21) W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem 

posiłków.  
22) Osoby niekorzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu 

do pomieszczeń jadalni. 

23) W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa 
do korzystania z obiadów. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia dotyczące organizacji pracy SP. 3 
 

§ 24. 
 

Status prawny pracowników SP. 3 określa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach 
samorządowych oraz inne przepisy prawa.  

 
§ 25. 

 
Organizację i porządek w procesie pracy SP. 3 oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz 
pracowników określa Regulamin Pracy, Arkusz Organizacji na dany rok szkolny, Tygodniowy Plan 
Nauczania. Indywidualne obowiązki pracowników określają zakresy uprawnień i obowiązków 
znajdujące się w aktach osobowych oraz w Statucie Szkoły. 
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§ 26. 

 

System wynagrodzeń pracowników SP. 3 określają odrębne przepisy oraz regulaminy Premiowania. 
 

§ 27. 
 
Traci moc Regulamin Organizacyjny z dniem 1 stycznia 2007 roku. 

 
§ 28. 

 
Regulamin Organizacyjny wchodzi z dniem 16 stycznia 2015 roku po zapoznaniu z nim pracowników 

SP. 3. Tekst jednolity Regulaminu zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 9 /15 Dyrektora Szkoły 
z dnia 7 września 2015 r. 
 
                                                                                              Zatwierdzam: 
 
                                                                                             Dyrektor Szkoły 

                                                                                                       -//- 

                                                                                            mgr Bożena Rulak
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Organizacyjnego 

w Szkole Podstawowej nr 3  
w Płocku 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PŁOCKU 
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Kierownik 
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Wychowawcy 

Świetlicy 

 

Nauczyciele 

 

Pedagog 

 

Psycholog 

Logopeda 

 

Bibliotekarz 

 

Referent 

Pomoc nauczyciela 

Intendent 

 

Kucharka 

 

 

 

Pomoc kuchenna 

 

Sprzątaczka 

 

Konserwator 

 

 

 

Pracownik do prac 

ciężkich 

 

 

Asystent nauczyciela/ 

wychowawcy świetlicy 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 

w Szkole Podstawowej nr 3  
w Płocku 

 

 
 
 

Zadania i kompetencje kierownika wycieczki/imprezy 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku 
 
Kierownik wycieczki lub imprezy: 

1. opracowuje program oraz harmonogram wycieczki lub imprezy i zapoznaje z nimi rodziców/prawnych 
opiekunów; 

2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników i rodziców/prawnych opiekunów; 
3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w 

tym zakresie; 
4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich przestrzegania, 
5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom 

wycieczki lub imprezy, 
6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników; 

8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników; 
9. dysponuje środkami finansowymi, przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy; 
10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu; 
11. zna przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 
69) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 

135, poz. 1516).  
 
 
 
Zapoznała się/zapoznałem się z wyżej wymienionymi zadaniami i kompetencjami kierownika wycieczki/imprezy, 

która odbędzie  się w terminie …………………………… na trasie …………………………………………………………… i zobowiązuję się 

ich przestrzegać. 

 

 

………………………………..                               ……………………………………………… 
     miejscowość, data                                                       podpis kierownika wycieczki/imprezy 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego 
w Szkole Podstawowej nr 3  

w Płocku 

 
ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 
 
 

..................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika 

.................................................................. 
PESEL uczestnika 

 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do uiszczenia pełnej należności przewidywanej w kalkulacji za udział 

mojego dziecka w wycieczce/imprezie krajoznawczo - turystycznej/zielonej szkole*, która odbędzie się w terminie: 

........................... do ............................................................................................ zorganizowana przez 

......................................................................................, w kwocie ……………… zł. Pokryję również ewentualne 

straty materialne spowodowane przez moje dziecko. 

Ponadto, w razie rezygnacji,  z przyczyn niezależnych, z wycieczki/imprezy krajoznawczo - 

turystycznej/zielonej szkoły* po podpisaniu niniejszego oświadczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów zaliczki 

wynikających z zawartych już umów przez organizatora. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i 

zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub 

opiekunów w czasie trwania wycieczki/imprezy krajoznawczo - turystycznej/zielonej szkoły*. Jednocześnie 

oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program 

i regulamin poznałem. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Telefon kontaktowy: …………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
Miejscowość: .............................. 

 
 
Data: 

......................... 

Podpis rodzica/prawnego 
opiekuna: 

 

................................ 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu Organizacyjnego 

w Szkole Podstawowej nr 3  

w Płocku 

 

 
Zadania i kompetencje opiekuna wycieczki/imprezy 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku 
 

 
Opiekun wycieczki lub imprezy: 

1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 
2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 
3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, 
4. sprawdza stan liczbowy uczestników wycieczki/imprezy 

 przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 
 w czasie zwiedzania, 

 w czasie przejazdu, 
 po przybyciu do punktu docelowego; 

5. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 
6. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki/imprezy 

7. zna przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 
69) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 
135, poz. 1516).  

 
 

Zapoznała się/zapoznałem się z wyżej wymienionymi zadaniami i kompetencjami opiekuna wycieczki/imprezy, 

która odbędzie  się w terminie …………………………… na trasie ……………………………………………………………i zobowiązuję się 

ich przestrzegać. 

 

 

…………………………………                                       ……………………………………………………………… 
 miejscowość, data                                                     podpis opiekuna wycieczki/imprezy 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Organizacyjnego 
w Szkole Podstawowej nr 3  

w Płocku 

Lista uczestników wycieczki/imprezy, którzy zapoznawali się z programem, regulaminem i zasadami 

bezpieczeństwa 

wycieczki/imprezy w dniu:.........................................na trasie:.....................................................................

.................................................................................................................... 

 

L.p. Nazwisko i imię KL. Data urodzenia Miejsce urodzenia Tel. 

kontaktowy 

do rodzica 

PESEL Podpis 

uczestnika 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

 

Imię i nazwisko opiekuna w/w uczestników: …………………………………………………………. 

 

Podpis opiekuna: ……………………….. 

 

Podpis kierownika wycieczka ………………………. 

 

                                                                                                      Dyrektor szkoły 

 

      ……………………..                                                              …………………………. 
       miejscowość i data 

 


