
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

 
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15  

W OSTROWCU ŚW.  

 

 



ROZDZIAŁ   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1.  Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św., zwany dalej 
Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania,  
sprawowania nadzoru, a także  zakresy zadań komórek organizacyjnych oraz wykaz zadań  
i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce. 

 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w 

Ostrowcu Św. 
2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu. 
3) ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991                        

o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.1 ); 
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu 
Publicznym nr 15 
5)  pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników przedszkola; 
6)  przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 15 w Ostrowcu Św. 

 
§ 2 

 
1.  Przedszkole Publiczne nr 15 w Ostrowcu Św. jest jednostką budżetową, powołaną do     
wykonywania przynależnych zadań publicznych  określonych przepisami prawa:  

1) oświatowego; 
2) powszechnie obowiązującego; 
3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji samorządowej; 
4) wewnatrzprzedszkolnego. 

2.  Siedzibą Przedszkola Publicznego nr 15 jest budynek na os. Ogrody 27 w Ostrowcu Św. 
3.  Organem prowadzącym szkołę jest Rada  Gminy Ostrowiec Św. 
 

§ 3 
 

1  Podstawą prawną działania Przedszkola Publicznego nr 15  są: 
1) akt założycielski : Orzeczenie Inspektora Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w 

Ostrowcu Św.  z dnia 01 stycznia 1978 roku w sprawie utworzenia Przedszkola nr 15 z 
siedzibą w Ostrowcu Św. os. Ogrody 27. 

2) Statut Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św. 
 

§ 4 
 

1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w  §  2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie 
pisemnej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego n15, Dyrektora przedszkola, lub 
z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, 
wynikających z przepisów prawnych. 
2. Aktami  wewnatrzprzedszkolnymi są;  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, 
poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 108, pioz.1532 i Nr 227, poz.1658 , z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542 
oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618 



1) uchwały Rady Pedagogicznej; 
2) zarządzenia Dyrektora szkoły; 
3) decyzje administracyjne; 
4) ogłoszenia; 
5) komunikaty; 
6) pisma okólne. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w § 
14 Statutu przedszkola. 

4. Zarządzenia dyrektora przedszkola regulują zasadnicze dla przedszkola sprawy 
wymagające trwałego unormowania. 

5. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas 
obowiązywania jest ściśle określony. 

6. Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest 
istotne dla sprawnego funkcjonowania przedszkola. 

7. Komunikatami i ogłoszeniami podawane są do wiadomości pracowników i rodziców 
informacje o bieżącej działalności przedszkola. 

 

§ 5 

1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi   dyrektor 
przedszkola. 

2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi dyrektor przedszkola 
 

§ 6 
 
1. Przedszkole Publiczne nr 15 jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa 

prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241  ). 

     2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę 
Miasta Ostrowiec Św. 

     3. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza 
na rachunek budżetu Gminy. 

     4. Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich 
podstawie sprawozdawczość finansową. 

     5.  Dyrektor przedszkola odpowiada za dyscyplinę budżetową. 
 

ROZDZIAŁ II 

Kierowanie prac ą Przedszkola Publicznego nr 15 

§ 7 

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 
powierzonych zadań. 

§ 8 

1.  Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  
2.  Dyrektor przedszkola kieruje pracą przedszkola. 
3.  Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

przedszkola . 
 



§ 9 
 

  W czasie nieobecności dyrektora przedszkola obowiązki jego pełni  nauczyciel – „społeczny” 
zastępca dyrektora. 

 
§ 10 

 
Dyrektor koordynuje funkcjonowanie komórki organizacyjnej przedszkola i samodzielnych 

pracowników w  zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę 
Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący przedszkola. 

 
§ 11 

 
1. Dyrektor  : 

1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego; 
2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Zadania dyrektora przedszkola:  
1) kierowanie przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz; 
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych przedszkola; 
3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) współpraca z Radą Rodziców,  
5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i 

stosunków pracowniczych; 
6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych. 
7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i 

postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 
8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu 

finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i czynności dodatkowych nauczycieli , 
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 
10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru 

pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego 
realizacji;  

11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola; 
12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji  

i eksperymentów pedagogicznych; 
13) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z 

przepisami prawa; 
14) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny 

budżetowej; 
15) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
16) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania wychowanków do przedszkola, 

przenoszenia do innych grup oraz skreślania z listy wychowanków; 
17) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych; 
18) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie 

opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym; 
19) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu 

zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
20) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: 



a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 
przedszkola, 

b) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych 
pracownikom, 

c) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, 
d) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym, 
e) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 
f) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z 

przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów 
g) dysponowanie środkami ZFŚS, 
h) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności 

nauczyciela; 
i) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących 

stanowiska urzędnicze; 
21) opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 
22) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola; 
23)  organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt; 
24) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 
25) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie 

uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania; 
26) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia 

zawodowego; 
27) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu 

doskonalenia nauczycieli; 
28) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w 

organizacji praktyk studenckich; 
29) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i innych pracowników postanowień 

statutu; 
30) powoływanie Komisji  Rekrutacyjnej; 
31) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie przedszkolnego zestawu 

programów wychowania w przedszkolu; 
32) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

    ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna  Przedszkola Publicznego nr  15 

§ 12 

1. W szkole wydziela się komórkę organizacyjną i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Główna księgowa, 
2) Kuchnia: 

a) Intendent – magazynier, 
b) Kucharka 
c) Pomoc kucharki. 

3) Nauczyciele 
4) Woźne 
5) Konserwator 

 
2. W Przedszkolu Publicznym nr 15 tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparci  
o Regulamin Rady Pedagogicznej. 

3. Obowiązki nauczycieli określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego. 
 

 



 

ROZDZIAŁ IV 

Wspólne zadania komórki organizacyjnych i stanowisk  samodzielnych 

§ 13 

1.  Funkcjonowanie komórki organizacyjnej przedszkola i pracowników na samodzielnych 
stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności  
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 

2.  Komórka organizacyjna przedszkola i pracownicy na samodzielnych stanowiskach 
współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie  
i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 

1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw; 
2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań; 
3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań.  

 

§ 14 

1. Intendent – magazynier i główna księgowa  z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów 
czy korespondencji odpowiadają za: 

1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym; 
2) zgodność z obowiązującymi przepisami ; 
3) właściwą formę; 
4) terminowość załatwienia sprawy. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
Zakresy obowi ązków na poszczególnych stanowiskach pracy 

§ 15 

1. Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Publicznym nr 15 na umowę o pracę są pracownikami 
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 



3. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu Publicznym nr 15 zobowiązany jest przestrzegać 
szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 
obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.   

§ 16 

Obowiązki głównej księgowej: 

1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych; 
2) bieżące i prawidłowe prowadzenia gospodarki finansowej  i materiałowej przedszkola 
3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi 
będącymi w dyspozycji szkoły; 

5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 
przedszkole; 

6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 
7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz 

spłaty zobowiązań; 
8) dokonywanie operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków 

pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, prowadzenie operacji 
gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 

9) opracowywanie rocznych planów finansowych przedszkola; 
10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych                           

w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych; 
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą 

o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 
12) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat 

odpraw emerytalnych i rentowych; 
14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych 

zajęć wynagrodzenia i przekazywanie  ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub 
wyrokami sądowymi; 

15) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, 
podatkowej i innej; 

16) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                
z planem finansowym jednostki; 

17) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych; 

18) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów                  
i wydatków oraz środków specjalnych jednostki; 

19) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych 
pozostających w dyspozycji jednostki; 

20) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności, celowości i gospodarności 
działań gospodarczych i finansowych w przedszkolu; 

21)  przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola rzetelnych i aktualnych  informacji 
finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie 
dysponowania środkami finansowymi jednostki; 

22) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 
Przedszkola i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w  szczególności 
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji 
magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej; 

23) wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, 
a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek; 

24) codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie finansowo – 
księgowym i płacowym , zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”; 

25) przestrzegania ochrony tajemnicy służbowej,  



26) reprezentowanie przedszkola  przed sądami w sprawach finansowych; 
27) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów przedszkolnych, 

bhp   i p/poż.; 
28) udział w Komisji  oceniającej służbę przygotowawczą pracowników; 
29) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Przedszkola;. 
30) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu          

w § 15 Regulaminu Organizacyjnego.  
   
 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem Przedszkola i ponosi 
odpowiedzialność   prawną za: 

1) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych  
i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne            
i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych przedszkola; 
3) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, 

podatkowej oraz innej; 
4) wykonywanie innych zadań nałożonych na Głównego Księgowego. 

 
3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo: 

1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych 
merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania  lub zarejestrowania          
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych; 

2) odmówić akceptacji dokumentu, który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych 
przepisach. O  odmowie zawiadamia dyrektora przedszkola pisemnie z podaniem 
przyczyny odmowy; 

3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie 
służbowe dyrektora przedszkola stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie; 

4) wnioskować do dyrektora przedszkola o określenie trybu, według którego mają być 
wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości 
gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów  
i sprawozdawczości  finansowej; 

 

§ 17 

Obowiązki nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 15 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci  
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 
wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy  
z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych 
zagadnień; 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  
w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu- lub pięcioletnich, których 
rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat); 

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną, zdrowotną itp.; 



7) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli 
narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

8) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 
9) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział 

w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.  
11) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 

zainteresowań; 
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 
13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty  

z rodzicami dzieci; 
14) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania  

i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań 
wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolu realizowanego 
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  
i rozwoju; 

15) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 
kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach 
otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach 
doskonalenia wewnętrznego; 

16) aktywny udział w życiu przedszkola: inicjowanie, organizowanie i  udział w 
uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu; 

17) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
19) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności 

osobistej; 
20) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 
21) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 
23) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 

dyrektorowi przedszkola; 
24) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, 

zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez: 
 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków 
rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny  
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc  
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym; 
5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, 

wdrażanie dzieci do współpracy; 
6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 
7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na 

niepowodzenia; 
8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 

moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, 
odpowiedzialności za ład i estetykę Sali; 

9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 



10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 
11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 
12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w 

sprawach żywienia dzieci; 
13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 
14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy 

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, 
ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola; 

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 
16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury 

odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania 
wycieczek poza teren przedszkola. 

3. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
dzieci. Jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż,  
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po 
przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan 
zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których 
mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia 
dla bezpieczeństwa; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 
6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do 

prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli 
sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek 
zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia 
usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 
8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 
9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren 

przedszkola; 
10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować 

skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 
11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 
12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora 

przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 
 

§ 18 

 Obowiązki Intendenta - magazyniera: 

Intendent – magazynier, podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

• zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem całości spraw związanych z żywieniem    w 
placówce, 

• przestrzega dyscypliny pracy, przepisów bhp i p-poż., dba o właściwy stan pomieszczeń    i 
urządzeń, 

• uczestniczy w szkoleniach i dokształcaniu, 
• wykonuje inne prace polecone przez przełożonych, a wynikające z organizacji pracy placówki. 

 



 

Do szczególnych zadań intendenta należy: 

1. Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe                 
z zachowaniem ustawy o zamówieniach publicznych, zasad GHP-GMP, zasad HACCP; 
prowadzi wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce oraz nad przygotowaniem posiłków, dbając o ich 
kaloryczność i zgodność z normami żywieniowymi. 

3. Nadzoruje pracę kucharki i pomocy kuchennych 
4. Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do 

akceptacji przełożonym, a następnie do wiadomości szefa kuchni i żywionych. 
5. Prowadzi magazyn i wymaganą dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
6. Wydaje do produkcji posiłków artykuły spożywcze i wpisuje je do dziennika żywieniowego 

(potwierdzone podpisem szefa kuchni). 
7. Przyjmuje wpłaty za posiłki wystawiając pokwitowanie (Kwitariusz Przychodowo – 

Rozchodowy) oraz dokonuje wpłat gotówki na właściwy rachunek bankowy. 
8. Podejmuje gotówkę z konta żywieniowego (na podstawi czeku) i rozlicza się z pobranej gotówki 

na podstawie faktur. 
9. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji 

finansowo – księgowej. 
10. Odpowiada za systematyczne i terminowe zaopatrzenie przedszkola w produkty żywnościowe, 

artykuły gospodarcze oraz inne materiały potrzebne do jej prowadzenia; za właściwe ich 
przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem. 

11. Odpowiada za przestrzeganie normy wydatków (stawki żywieniowej) na żywienie. 
12. Utrzymuje ład i czystość w magazynach. 
13. Odpowiada za właściwe prowadzenie spraw i dokumentacji wynikających z niniejszego zakresu 

obowiązków. 
 
Intendent – magazynier pełni również obowiązki kasjera: 

1. Dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem 
merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty; 

2. Pobieranie  pieniędzy z banku; 
3. Należyte   zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
4. Wypłacanie  pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac; 
5. Sporządzanie   raportów kasowych; 
6. Zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
7. Uczestniczenie  w kasacji i spisach z natury; 

 

§ 19 

Obowiązki kucharki:  

1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów; 
2. Przygotowywanie  posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących 

norm; 
3. Pobieranie  z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych 

recepturą i odpowiednie ich zabezpieczeniem przed użyciem; 
4. Dbanie  o najwyższą jakość i smak posiłków; 
5. Obróbka  wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków                 

z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych; 
6. Utrzymywanie  czystości i porządku w kuchni; 



7. Pobieranie  i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli 
Sanepid-u; 

8. Mycie  naczyń ( wyparzanie(), sprzętu kuchennego; 
9. Sprzątanie  kuchni i szaf kuchennych; 

10. Właściwe  porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm; 
11. Obowiązkowe  noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni; 
12. Uczestniczenie  w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni; 
13. Znajomość  i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni; 
14. wykonywanie badań profilaktycznych; 
15. udział  w szkoleniach bhp i p/poż.; 
16. przestrzeganie  dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                  

i p/poż,; 
17. przestrzeganie  obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 15; 
18. wykonywanie  poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego. 

 

§ 20 

Obowiązki pomocy kuchennej :  

1. Wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp oraz 
stosowanie się do poleceń i wskazówek kucharza; 

2. Wykonywanie  prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków; 
3. Przygotowywanie  potraw zgodnie z wytycznymi kucharki; 
4. Systematyczne  wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego; 
5. Pomo  przy wydawaniu posiłków; 
6. Wykonywanie  poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac; 
7. Obowiązkowe  noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni; 
8. Zastępowanie  kucharza podczas jego nieobecności; 
9. Utrzymywanie  pomieszczeń kuchni w należytym porządku i ładzie; 

10. Znajomość  wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni; 
11. Zgłaszanie  na bieżąco ewentualnych usterek i awarii; 
12. Współodpowiedzialność  materialna za sprzęt kuchenny ; 
13. Przestrzeganie  przepisów bhp i p/poż,; 
14. Przestrzeganie  Regulaminu Pracy; 
15. Przestrzeganie  obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 15; 
16. Wykonywanie  poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego. 

 

§ 21 

 Obowiązki konserwatora:  

Podstawowym obowi ązkiem konserwatora jest ci ągłe zabezpieczenie sprawno ści 
technicznej obiektu, w tym lokalizowanie oraz niezw łoczne eliminowanie wszelkich 
uszkodze ń  i zagro żeń zarówno w budynku jak i na terenie posesji. 
 

Celem wywiązania się z tego obowiązku należy w szczególności: 

1. Dbać o sprawność techniczną instalacji i urządzeń elektrycznych, wod – kan, c.o.           oraz 
gazu, 

2. Nadzorować  i zabezpieczać właściwy stan pozostałych urządzeń i maszyn funkcjonujących na 
terenie placówki, 

3. Systematyczne  lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste 
dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych; 



4. Systematyczne  usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie 
lub zapisywanych w zeszycie usterek; 

5. Wykonywanie  prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, 
przygotowania, zlecanych przez dyrektora; 

6. Przeprowadzać  niezbędne i możliwe do wykonania naprawy ślusarskie, murarskie, malarskie i 
inne, w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień, 

7. Troska  o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, 
zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu z dyrektorem 

8. Utrzymywać  w sprawności sprzęt p – poż.; dbać o drożność dróg ewakuacyjnych, 
9. Zabezpieczać  na bieżąco właściwy stan stolarki drzwiowej i okiennej (w tym wymieniać szyby, 

zamki oraz usuwać na bieżąco innych uszkodzenia, 
10. Dokonywać  bieżących napraw sprzętu przedszkolnego, 
11. Zabezpieczać  obiekt przed kradzieżą i włamaniem, 
12. Dbać  o wyposażenie w odpowiednie narzędzie i materiały do prac konserwatorskich, 
13. Utrzymywanie  porządku i czystości w warsztacie 
14. Udzielać  niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom w prowadzonych przez nich pracach 

porządkowych, inwentaryzacji, organizacji uroczystości szkolnych,             imprez itp. 
15. Utrzymywanie  porządku i czystości terenów zielonych (koszenie traw, przycinanie drzew i 

krzewów); 
16. Udział  w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe; 
17. Przestrzeganie  przepisów bhp i p/poż,; 
18. Przestrzeganie  Regulaminu Pracy; 
19. Przestrzeganie  obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 15; 
20. Wykonywanie  poleceń Dyrektora Przedszkola. 
 

§ 22 

Obowiązki woźnej: 

1. Sprzątanie: 
Codziennie 

1) zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, 
2) zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków. 

2. Opieka nad dziećmi: 
1)przyjmować dzieci do przedszkola w czasie pełnienia dyżuru w szatni, pomagać przy 
ubieraniu i rozbieraniu dzieci, współodpowiedzialność za garderobę dzieci znajdującą się w 
szatni, 
2) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i 

wyjściem na dwór, 
3) opieka w czasie spacerów i wycieczek, 
4) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, 
5) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, 
6) udział w dekorowaniu sali, 
7) sprzątanie po „małych przygodach”, 
8) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

3.  Przestrzeganie BHP: 
1) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 

utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, 
2) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

4. Gospodarka materiałowa: 
1) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, 

pomocy, znajomość stanu posiadania, 
2) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, 
3) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się  

w przedszkolu, 



4) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta, 
5) odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną 

oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania. 
5. Sprawy ogólne: 

1) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek, 
2) dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na 

prace indywidualne, 
3) mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków 

dezynfekujących, 
4) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych, 
5) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo  

6. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal  
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania. 

7. Wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Tryb wykonywania kontroli 

 

§ 23 

Kontrola polega na badaniu działalności jednostki  pod względem merytorycznym, formalnym, 
analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona 
zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej. 

1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne. 
2. Celem kontroli wewnętrznej w przedszkolu jest badanie prawidłowości realizacji zadań, 
efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające 
na: 

1) ustaleniu stanu faktycznego; 
2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami; 
3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób  za nie       
    odpowiedzialnych; 
4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości; 
5) omówienie wyniku kontroli z zainteresowanym pracownikiem.   

3. Osoby nadzorujące pracę w komórce organizacyjnej zobowiązane są w ramach 
powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli w stosunku do podległych 
pracowników i opracowania planu kontroli. 
4. Zakresy kontroli: 

1. Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie: 
1) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, 
2) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników przedszkola, 
3) przestrzegania dyscypliny pracy, 
4) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 
5) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem 

finansowym, 
6) prowadzenie dokumentacji księgowej, 
7) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych, 
8) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową, 
9) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. 
10) wykorzystywania urlopów pracowniczych, 
11) przeprowadzania w szkole zamówień publicznych, 
12) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, 
13) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania 

sprawozdań, 
14) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów. 



15) prawidłowości prowadzenia dokumentacji przedszkolnej, 
16) prawidłowej organizacji zajęć dodatkowych, wycieczek, 
17) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 
18) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, 
19) przestrzegania przez dzieci i nauczycieli statutu przedszkola, 
20) przestrzegania przez dzieci nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 

 
2. Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie: 

 
1) prawidłowej gospodarki magazynowej, 
2) poprawności wystawianych faktur, 
3) stan kasy, 
4) prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS. 

 
3.   Intendent – magazynier przeprowadza kontrolę w zakresie: 

1) procesu przygotowywania posiłków, 
2) zgodności (ilościowej i jakościowej) produktów wydanych do przygotowania 

posiłków z wydawanymi porcjami, 
3) stosowania instrukcji i procedur obowiązujących w kuchni. 

 
ROZDZIAŁ  VII 

Przepisy ko ńcowe 

§ 24 

Dyrektor Przedszkola jest  odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez 
pracowników postanowień Regulaminu. 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące oraz Statut Przedszkola Publicznego nr 15 oraz Regulamin Pracy. 

§ 26 

Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 

Załącznik do Regulaminu:  

1.Schemat organizacyjny 



                                                                              Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  
Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św. 
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