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do Zarządzenia nr 29/2010
dyrektora szkoły

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Rozdział I

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Bystrzycy
Kłodzkiej zwana dalej Szkołą jest sześcioletnią szkołą muzyczną realizującą wyłącznie
program kształcenia muzycznego.
2. Szkoła jest szkołą publiczną.
3. Szkoła jest jednostką budżetową.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy
i Szkoła może tworzyć dochody własne.
5. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego.
6. Organem prowadzącym szkołę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego za pomocą jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie.
Rozdział II
Struktura organizacyjna placówki
1. Dyrektor placówki
● kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym
służbowym wszystkich pracowników,
 kieruje i organizuje pracę dydaktyczną,
 sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy,
 decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły,
 przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,
 występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody,
 stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów, jest odpowiedzialny za
dydaktyczno-wychowawczy poziom placówki,
 realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz organów
nadzorujących i prowadzących placówkę,
 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.


●








Główny księgowy
organizuje pracę komórki finansowo-księgowej,
opracowuje analizy i plany finansowe placówki,
kontroluje pracę komórki finansowo-ksiegowej,
rozlicza i kontroluje wydatki placówki,
przestrzega dyscypliny finansowej placówki,
ewidencjonuje i kontroluje majątek,
organizuje naliczenie, wypłacanie i kontrolę płac,
wykonuje inne prace zleconych przez dyrektora

Główny księgowy bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.
2. Specjalista ds. administracyjno-kadrowych



prowadzi sprawy kadrowe,
zabezpiecza bazę i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
placówki,
 dba o odpowiedni stan techniczny obiektu szkolnego,
 planuje i organizuje prace remontowe,
 przygotowuje postępowania dot.zamówień publicznych podlegających ustawie
PZP,
 prowadzi obsługę kasowo-bankową,
 wypożycza instrumenty,
 wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora
Specjalista ds. administr.-kadrowych bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.
3. Specjalista ds. administracyjnych








obsługuje sekretariat szkoły,
prowadzi sprawy uczniowskie i dokumentację uczniowską,
prowadzi rekrutację ,
sporządza listy płac,
sporządza dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS,
sporządza deklaracje podatkowe,
wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.

Specjalista ds. administracyjnych bezpośrednio podlega głównemu księgowemu
4. Konserwator-stroiciel instrumentów





konserwuje i na bieżąco stroi wszystkie instrumenty klawiszowe w szkole
stroi instrumenty przed koncertami uczniów poza szkołą;
wykonuje naprawy instrumentów klawiszowych w zakresie swoich
umiejętności zawodowych;
należycie dba o dobro pracodawcy i powierzone mienie;



wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.

Konserwator-stroiciel instrumentów bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

5. Woźne








obsługują portiernię,
utrzymują porządek na terenie zewnętrznym wokół budynku,
pielęgnują zieleń
zabezpieczają obiekt przed włamaniem i innymi zdarzeniami losowymi,
przekazują korespondencję do urzędów,
dokonują drobnych zakupów szkolnych,
wykonują inne prace zlecone przez dyrektora.

Woźne bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły.
7. Sprzątaczki




wykonują wszystkie czynności mające na celu utrzymanie czystości i porządku na
terenie szkoły i terenie należącym do szkoły ,
przygotowują pomieszczenia na egzaminy i uroczystości szkolne,
wykonują inne prace zlecone przez dyrektora.

Sprzątaczki bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
1. Do wszelkich kwestii dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych
stosuje się przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
2. Szczegółowe zakresy zadań kadry kierowniczej i pracowników niepedagogicznych
określają indywidualne zakresy czynności.

