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Załącznik do zarządzenia Nr 3/2016 

z dnia 19.05.2016 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU 
 
 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa wewnętrzne zasady organizacji pracy Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu, zwanego dalej Ośrodkiem. Uszczegółowieniem postanowień 

regulaminu są indywidualne przydziały czynności sporządzone odrębnie dla każdego  

z pracowników. 

2. Praca w Ośrodku ze względu na szczególne potrzeby w zakresie kształcenia ustawicznego 

odbywa się także w soboty i niedziele. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie indywidualnego  czasu pracy 

pracowników zatrudnionych w ośrodku i wykonujących zadania statutowe. 

4. Ustala się godziny pracy Ośrodka: 

1) od poniedziałku do piątku 7.00–20.00  

2) od soboty do niedzieli 8.00–16.00  

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Struktura Ośrodka 

 

§ 1 

 

1. W Ośrodku do organizowania i prowadzenia działalności statutowej zatrudnieni  

są nauczyciele konsultanci, specjaliści niebędący nauczycielami oraz pracownicy  

na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych. 

 

§ 2 

 

W Ośrodku działają: 

1. Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych; 

2. Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół; 

3. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia; 

4. Dział ekonomiczno-finansowy; 

5. Dział administracyjno-gospodarczy; 

6. Sekretariat główny; 
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7. Sekretariat form doskonalenia 

8. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością; 

9. Koordynator do spraw kontroli zarządczej. 

10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 

 

§ 3 

 

1. Do zadań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych  

(zwanej dalej Pracownią) należą w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej  

z wykorzystaniem do tego celu technologii informacyjnej; 

2) prowadzenie biblioteki i czytelni dostępnych w godzinach pracy Pracowni; 

3) prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz marketing Ośrodka; 

4) wydawanie materiałów pomocniczych o charakterze pedagogicznym zgodnie  

z procedurami Systemu Zarządzania Jakością; 

5) prowadzenie biblioteki – czytelni dostępnej dla nauczycieli w godzinach pracy 

Pracowni; 

6) prowadzenie współpracy z wydawnictwami pedagogicznymi; 

7) zarządzanie informacją; 

8) graficzne oraz edytorskie opracowywanie druków firmowych oraz wydawnictw 

informacyjnych; 

9) utrzymywanie funkcjonalności Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, pracowni 

informatycznej, tabletowej, serwera oraz Internetu szerokopasmowego 

10) pełnienie czynności kancelaryjnych względem Pełnomocnika do spraw  

Systemu Zarządzania Jakością; 

11)  realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

2. Pracę Pracowni koordynuje kierownik powołany przez dyrektora. W Pracowni 

zatrudniony jest jeden nauczyciel konsultant oraz pracownik zarządzania informacją  

i udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

 

§ 4 

 

1. Do zadań Pracowni Kształcenia Ustawicznego  oraz Wsparcia Procesowego Szkół 

Ośrodka (zwanej dalej Pracownią) należą w szczególności: 

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zgodnie z ustalonymi potrzebami na dany 

rok szkolny specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz 

kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz 

organów prowadzących; 

2) organizowanie i prowadzenie wsparcia procesowego szkół i placówek; 
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3) prowadzenie Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń; 

4) przygotowywanie raportów, zestawień i sprawozdań zrealizowanych form 

doskonalenia; 

5) przygotowywanie raportu z ewaluacji form doskonalenia w tym ocena efektywności 

działań edukacyjnych; 

6) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, umożliwiających uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy zawodowej, opieka merytoryczna  

i udział w doskonaleniu nauczycieli doradców poszczególnych specjalności  

w porozumieniu z Pracownią Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia; 

7) realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły, placówki oświatowe, 

samorządy lokalne; 

8) planowanie, przygotowanie programowe form kształcenia ustawicznego nauczycieli 

oraz zapewnienie kadry pedagogicznej, w tym kierowniczej kursów kwalifikacyjnych 

i doskonalących; 

9) opracowywanie na zlecenie opinii i ekspertyz merytorycznych; 

10)  dokumentowanie działalności dydaktycznej; 

11)  przygotowywanie raportów z nadzoru pedagogicznego dyrektora Ośrodka; 

12)  współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz edukacji; 

13)  wsparcie organizacyjne dyrektora Ośrodka w przygotowywaniu planu nadzoru 

pedagogicznego i sprawozdania z jego realizacji; 

14)  planowanie, przygotowanie i organizowanie form kształcenia ustawicznego  

dla pracowników Ośrodka; 

15)  realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

2. Pracę Pracowni koordynuje kierownik powołany przez dyrektora. W Pracowni zatrudnieni 

są: kierownik pracowni, nauczyciele konsultanci oraz pracownicy sekretariatu  

na stanowiskach urzędniczych. 

 

§ 5 

 

1. Do zadań Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia  

(zwanej dalej Pracownią)   należą w szczególności: 

1) zorganizowanie nauczycieli doradców w zespoły przedmiotowe lub problemowe 

pracujące nad wskazanymi zadaniami; 

2) organizowanie we współpracy z Pracownią Kształcenia Ustawicznego  oraz Wsparcia 

Procesowego Szkół specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla doradców 

metodycznych; 

3) doskonalenie umiejętności doradców niezbędnych w prowadzeniu bezpośrednich form 

pomocy dla nauczycieli; 

4) prowadzenie dokumentacji doskonalenia doradców i realizacji podjętych przez nich 

zadań; 
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5) prowadzenie wykazu Koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia na obszarze 

działania Ośrodka; 

6) współpraca z organami nadzoru pedagogicznego i prowadzącymi szkoły i placówki 

oświatowe w zakresie tworzenia i realizacji systemu doradztwa pedagogicznego dla 

nauczycieli; 

7) realizacja zadań na podstawie porozumień z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty  

w zakresie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

8) realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

2. Kadrę Pracowni stanowi kierownik pracowni. 

 

§ 6 

 

1. Do zadań Działu Ekonomiczno-Finansowego należą: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki; 

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym; 

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompetentności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

4) bieżące analizy i kalkulacja dochodów i wydatków jednostki; 

5) prowadzenie obrotu gotówkowego jednostki; 

6) prowadzenie obrotu bezgotówkowego jednostki; 

7) rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych jednostki; 

8) rozliczanie inwentaryzacji; 

9) naliczanie składek należnych ZUS oraz zaliczek na podatek należny US; 

10)  obsługa modułu księgowego Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń  

11)  realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

2. W dziale zatrudnieni są: główny księgowy oraz pracownicy na stanowiskach 

urzędniczych ds. finansowo-księgowych. 

 

§ 7 

 

1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należą w szczególności: 

1) realizacja zadań administracyjno-gospodarczych; 

2) gospodarowanie i nadzór nad majątkiem Ośrodka; 

3) organizowanie przetargów zgodnie z zasadami ustaw Prawo Zamówień Publicznych; 

4) prowadzenie spraw kadrowych pracowników; 

5) prowadzenie działalności poligraficznej; 

6) utrzymanie bazy dydaktycznej ośrodka; 

7) utrzymanie systemu informatycznego Ośrodka, w tym konserwacja i eksploatacja sieci 

komputerowej, pracowni informatycznej; 
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8) prowadzenie gospodarki transportowej; 

9) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej; 

10)  zapewnienie czystości w budynku i wokół budynku; 

11)  prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego; 

12)  prowadzenie spraw BHP; 

13)  konserwacje, remonty i inwestycje w Ośrodku; 

14)  realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

2. W dziale administracyjno-gospodarczym zatrudnieni są: kierownik działu, pracownicy 

na stanowiskach urzędniczych oraz  pomocniczych i obsługowych. 

 

§ 8 

 

1. Do zadań Sekretariatu głównego należy w szczególności: 

1) wykonywanie czynności kancelaryjnych dotyczących korespondencji przychodzącej  

i wychodzącej; 

2) prowadzenie ksiąg ewidencji kontroli wewnętrznych i zewnętrznych; 

3) prowadzenie rejestru zarządzeń; 

4) redagowanie i pisanie pism bieżących zleconych przez dyrektora i wicedyrektora; 

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z zapisami w Systemie 

Zarządzania Jakością; 

6) dokonywanie zakupów i rozdziału materiałów kancelaryjnych zgodnie z otrzymanymi 

dyspozycjami; 

7) realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. 

 

§ 9 

 

1. Do zadań sekretariatu form doskonalenia należy w szczególności: 

1) planowanie i realizacja zadań w zakresie wspomagania organizacji form doskonalenia 

i dokształcania w tym rejestracja uczestników, monitorowanie grup, kontakty  

z klientami; 

2) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji form, w tym rejestry świadectw, 

zaświadczeń, druków; 

3) prowadzenie Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń; 

4) współpraca z kierownikami form, kierownikiem PKU oraz innymi pracownikami 

Ośrodka; 

5) wykonywanie zadań w zakresie utrzymania i doskonalenia ZSJ PN-EN ISO 9001:2009; 

6) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka. 

 

2. W sekretariacie zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach urzędniczych zajmujący się 

organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów  

we współpracy z kierownikiem PKU 
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§ 10 

 

1. Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy: 

1) opracowanie, nadzór procesu tworzenia, aktualizacja i rozpowszechnianie 

dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością 

2) organizacja przeglądów Systemu Zarządzania Jakością zarządzanych przez Dyrekcję  

i sporządzanie z nich raportów; 

3) planowanie, organizacja i koordynowanie  działań związanych z audytami  

4) wewnętrznymi, w tym nadzór nad pracą audytora wewnętrznego; 

5) opracowywanie planów szkoleń dotyczących Systemu Zarządzania Jakością  

oraz weryfikacja ich wykonanie i dokonywanie ocen odbytych szkoleń; 

6) przygotowywanie i przekazywanie okresowo do dyrektora i innych kierowników 

syntetycznej informacji o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością w Ośrodku; 

7) współudział w opracowywaniu polityki jakości i udział w ustalaniu i zestawianiu 

celów jakościowych; 

8) aktualizacja Księgi Jakości i dokumentacji systemowej; 

9) koordynowanie, podejmowanie i nadzorowanie działań w celu zachowania spójności  

i integralności Systemu Zarządzania Jakością; 

10)  współpraca ze stronami zewnętrznymi w tym koordynowanie działań związanych  

z audytem certyfikującym i audytami w nadzorze. 

 

§ 11 

1. Do zadań koordynatora ds. kontroli zarządczej należy w szczególności: 

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w ODN; 

2) analizowanie informacji zarządczych pochodzących z różnych źródeł  

(komórek organizacyjnych) o występujących zagrożeniach w osiągnięciu celów lub 

zadań (projektów) i inicjowanie działań: korygujących, naprawczych bądź 

wspomagających; 

3) organizowanie systemu kontroli zarządczej i sprawowanie ogólnego nadzoru nad 

skutecznością działania tego systemu oraz prawidłowością wykorzystywania 

sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych; 

4) dokonywanie okresowych przeglądów wewnętrznych regulacji i procedur  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka pod kątem realizacji celów 

kontroli zarządczej; 

5) gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu kontroli zarządczej oraz 

dostarczanie dyrektorowi ODN wszelkich informacji w tym zakresie. 
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§ 12 

 

1. Do zadań Administratora bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności : 

1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami  

o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania 

dla administratora danych 

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych 

osobowych 

3) szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych 

4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez  

administratora danych 

 

§ 13 

 

Obowiązki osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 

 

1. Dyrektor w szczególności: 

1) jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i pełni wobec nich rolę 

pracodawcy; 

2) ustala i zatwierdza dla wszystkich pracowników Ośrodka zakresy czynności  

i kompetencji; 

3) opracowuje plan pracy Ośrodka na dany rok szkolny, przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu Ośrodek; 

4) przedstawia organowi prowadzącemu Ośrodek sprawozdania z wykonania planu pracy 

za dany rok szkolny; 

5) opracowuje i zatwierdza regulamin organizacyjny Ośrodka; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli konsultantów i doradców 

metodycznych oraz dokonuje oceny ich pracy; 

7) zarządza majątkiem i środkami finansowymi Ośrodka; 

8) nadzoruje realizację zadań z zakresu służby bhp; 

9) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

 

2. Wicedyrektor – Zastępca dyrektora w szczególności: 

1) Kieruje pracą Ośrodka podczas nieobecności dyrektora 

2) współpracuje z kierownikami pracowni w zakresie przygotowywania ofert w ramach 

grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; 

3) współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego; 

4) sprawuje nadzór na sekretariatem głównym; 

5) sprawuje nadzór nad pracą specjalistów zatrudnionych do realizacji zadań w ramach 

projektów; 
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6) współdziała z pełnomocnikiem ds. jakości w zakresie wdrażania, stosowania, 

utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością PN-EN 9001:2009; 

7)  realizuje inna zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka. 

 

3. Kierownik pracowni w szczególności: 

1) realizuje zadania projektowania, organizowania, koordynowania oraz nadzorowania 

pracy osób zatrudnionych w pracowni; 

2) opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników pracowni i przedstawia  

je dyrektorowi Ośrodka; 

3) zapewnia pełne, sprawne i efektywne wykonanie zadań statutowych  

oraz wynikających z Regulaminu i Systemu Zarządzania Jakością; 

4) opracowuje we współpracy z nauczycielami konsultantami plan pracy pracowni  

i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi Ośrodka; 

5) sporządza roczne sprawozdania z wykonania zadań i przedstawia je do zatwierdzenia 

dyrektorowi Ośrodka; 

6) opracowuje zakres zadań zleconych do wykonania, nadzoruje ich realizację oraz 

potwierdza ich wykonanie z zachowaniem procedur ewaluacyjnych oraz 

dokumentacji; 

7) wnioskuje w sprawie powołania kierownika kursu lub projektu zgodnie  

z przygotowanym projektem realizacji okresowych zadań; 

8) współdziała z pełnomocnikiem ds. jakości w zakresie wdrażania, stosowania, 

utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością PN-EN 9001:2009; 

9) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Ośrodka. 

 

4. Kierownik projektu w szczególności: 

1) realizuje zadania związane z przygotowaniem, przebiegiem i podsumowaniem projektu; 

2) prowadzi dokumentację projektu. 

 

5. Kierownik kursu w szczególności: 

1) realizuje zadania ustalone przez dyrektora; 

2) prowadzi dokumentację kursu. 

 

6. Do zadań nauczyciela konsultanta należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i innych 

pracowników oświaty oraz diagnozowanie pracy szkół na ich wniosek; 

2) organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych 

przez szkołę lub placówkę zakresach; 

3) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 

dyrektorów szkół i placówek; 

4) organizowanie i prowadzenie zajęć w różnych formach doskonalenia; 

5) wspomaganie pracy doradców metodycznych; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji innowacji pedagogicznych, rozwoju zawodowym 
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i samokształceniu, monitorowanie i ewaluacja własnych działań; 

7) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki; 

8) opracowywanie programów form doskonalenia; 

9) udzielanie konsultacji; 

10)  współpraca z instytucjami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

11)  promowanie działań Ośrodka w środowisku oświatowym. 

 

7. Specjalista zatrudniony w Ośrodku: 

1) realizuje zadania statutowe i regulaminowe oraz inne zadania zlecone przez dyrektora; 

2) któremu powierzono realizację zadań w ramach projektów pracuje w oparciu  

o zadaniowy czas pracy realizując zadania określone w zakresie czynności; 

3) sporządza harmonogram pracy oraz miesięczne sprawozdanie z wykonania zadań. 

 

8. Główny księgowy: 

1) dokonuje dyspozycji środkami pieniężnymi  Ośrodka; 

2) sprawuje nadzór nad ewidencją majątku Ośrodka; 

3) koordynuje wydatkowanie środków budżetowych i pozabudżetowych zgodnie  

z planem finansowym  Ośrodka; 

4) dba o prawidłowość wystawiania dokumentów księgowych, ich obiegu i rozliczania; 

5) określa zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 

6) współdziała z pełnomocnikiem ds. jakości w zakresie wdrażania, stosowania, 

utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością PN-EN 9001:2009; 

7) wnioskuje w sprawie przyznawania premii podległym pracownikom; 

8) sporządza plany finansowe Ośrodka oraz sprawozdania z ich wykonania; 

9) sporządza sprawozdania finansowe Ośrodka. 

 

9. Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego: 

1) realizuje zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Ośrodka; 

2) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne; 

3) organizuje postępowanie przetargowe zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie 

budżetowej i ustawie Prawo Zamówień Publicznych; 

4) wnioskuje w sprawie przyznawania premii odległym pracownikom; 

5) wykonuje inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego i dyrektora Ośrodka; 

6) nadzoruje pracę poligrafii, recepcji, archiwum i obsługi; 

7) współdziała z pełnomocnikiem ds. jakości w zakresie wdrażania, stosowania, 

utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością PN-EN 9001:2009; 

8) prowadzi rejestr umów zlecenia i umów o dzieło; 

9) planuje przydział pomieszczeń do działalności dydaktycznej. 
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Zasady podległości między pracownikami 

 

§ 14 

 

1. Dyrektorowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujący pracownicy: 

1) Wicedyrektor – zastępca dyrektora; 

2) kierownik pracowni; 

3) główny księgowy; 

4) Kierownik Działu  Administracyjno-Gospodarczego  

5) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

6) Koordynator ds. kontroli zarządczej 

7) Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

2. Wicedyrektorowi – zastępcy dyrektora Ośrodka podlegają bezpośrednio następujący 

pracownicy: 

1) pracownik sekretariatu głównego; 

2) specjaliści zatrudnieni w Ośrodku do realizacji zadań w ramach projektów. 

 

3. Kierownikowi pracowni podlegają nauczyciele konsultanci i inni pracownicy. 

 

4. Głównemu księgowemu Ośrodka podlegają: 

1) stanowiska pracy ds. finansowo-księgowych; 

 

5. Kierownikowi Działu  Administracyjno-Gospodarczego  podlegają: 

1) pracownicy zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych 

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługowych 

 

Sporządzanie pism i dokumentów oraz zakres prawa do podpisu 

 

§ 15 

 

1. Pisma i dokumenty sporządza się zgodnie z zasadami techniki biurowej i oznakowuje 

zgodnie z obowiązującą w Ośrodku instrukcją kancelaryjną. 

 

2. Prawo do podpisu posiadają: 

1) dyrektor Ośrodka; 

2) wicedyrektor – zastępca dyrektora; 

3) kierownicy pracowni; 

4) główny księgowy; 

5) Kierownik działu  Administracyjno-Gospodarczego. 
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3. Dyrektor Ośrodka podpisuje następujące pisma i dokumenty: 

1) pisma adresowane do organów państwowych i samorządowych; 

2) pisma adresowane do centralnych placówek oświatowych; 

3) pisma adresowane do instytucji zagranicznych; 

4) dokumenty w sprawach zatrudnienia; 

5) świadectwa ukończenia kursów i innych form doskonalenia; 

6) bieżące dokumenty finansowe; 

7) umowy zlecenia, o dzieło, umowy najmu i inne; 

8) delegacje służbowe i urlopy pracowników; 

9) odpowiedzi na skargi; 

10)  oceny pracy pracowników; 

11)  oceny pracy doradców metodycznych; 

12)  pisma poufne. 

 

4. Wicedyrektor – zastępca dyrektora podpisuje pisma i dokumenty pod nieobecność 

dyrektora z wyjątkiem spraw dotyczących zatrudnienia i gospodarowania majątkiem 

Ośrodka. 

 

5. Kierownik pracowni podpisuje: 

1) pisma do szkół i placówek w sprawach wynikających z realizacji zadań planowych; 

2) odpowiedzi na zapytania nauczycieli o prowadzonych przez pracownię formach 

doskonalenia; 

3) pisma adresowane do uczestników i wykładowców organizowanych przez pracownię 

kształcenia ustawicznego. 

 

6. Główny księgowy podpisuje następujące dokumenty: 

1) księgowe  dokumenty finansowe; 

2) sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz  

z wyodrębnionego rachunku dochodów oraz inne sprawozdania budżetowe; 

3) umowy zawierane przez Ośrodek. 

4) pisma i wnioski w sprawach finansowych kierowane do organu prowadzącego 

Ośrodek; 

5) wnioski premiowe dla podległych pracowników; 

6) sprawozdania finansowe Ośrodka; 

7) Pisma i zaświadczenia kierowane do ZUS oraz US, 

 

7. Kierownik gospodarczy podpisuje: 

1) bieżące rachunki wynikające z eksploatacji i utrzymania Ośrodka; 

2) dokumentacje dotyczącą bieżących zakupów i napraw. 

 

8. W Ośrodku prowadzi się rejestry następujących spraw: 

1) uregulowań prawnych zewnętrznych i wewnętrznych; 
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2) działań korygująco-zapobiegawczych; 

3) złożonych wniosków do ZKS; 

4) zaświadczeń ukończonych form doskonalenia; 

5) świadectw kursów kwalifikacyjnych; 

6) zaświadczeń MEN; 

7) zaświadczeń Ministra Zdrowia; 

8) osób korzystających z biblioteki - czytelni 

9) konserwacji (metryczki); 

10)  usterek i awarii; 

11)  wydanych kluczy; 

12)  zleceń na poligrafię; 

13)  wydanych materiałów biurowych; 

14)  zamówień publicznych; 

15)  prowadzenie rejestru zbiorów danych 

16)  zakupów. 

 

9. Spisy spraw prowadzone są przez osoby załatwiające określony rodzaj spraw,  

w odpowiedniej teczce założonej zgodnie z hasłami jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

 

Funkcjonowanie pozastatutowych organów wewnętrznych 

 

§ 16 

 

1. W Ośrodku działa pozastatutowy organ wewnętrzny: 

1) komisja likwidacyjna. 

2) zakładowa komisja socjalna 

2. Pracami komisji kierują przewodniczący wyznaczeni przez dyrektora Ośrodka. 

3. Dokumentację pracy organów pozastatutowych prowadzą odpowiednio przewodniczący 

komisji. 

4. W każdym czasie mogą być powołane przez dyrektora inne organy wewnętrzne, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin zatwierdza dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii pracowników. 

 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zasięgnięcia opinii pracowników. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r. 


