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UCHWAŁ
I INNYCH DOKUMENTÓW

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Regulaminy:
1. Regulamin organizacyjny
2. Regulamin pracy
3. Regulamin wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami
4. Regulamin Rady Pedagogicznej
5. Regulamin dyżurów nauczycieli
6. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych
7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
8. Regulamin służby przygotowawczej
9. Regulamin kontroli wewnętrznej
10.Regulamin kontroli finansowej
11.Regulamin ZFŚS
12.Regulamin przydziału użytkowania środków ochrony indywidualnej i
obuwia roboczego
13.Regulamin wycieczek
14.Regulamin świetlicy szkolnej
15.Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
16.Regulamin zespołów nauczycielskich do udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
17.Regulamin godzin ponadwymiarowych
18.Regulamin dodatku motywacyjnego
19.Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego
20.Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lubaniu

Procedury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Procedura oceny pracy nauczyciela
Procedura przyjmowania skarg i wniosków
Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów
Procedury reagowania w sytuacjach przemocy
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej

7. Procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania oraz
podręczników
8. Procedura postępowania przy przechodzeniu uczniów z jednego typu
szkół do innych
9. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
10.Procedura przeprowadzania konkursów i zawodów sportowych w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
11.Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, karty rowerowej
i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności
12.Procedura ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole
13.Procedura zamówień publicznych
14.Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
15.Warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub
materiałów edukacyjnych.

Instrukcje:
1. Instrukcja w sprawie określenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i
postępowania z kluczami.
2. Instrukcja kancelaryjna – jednolity rzeczowy wykaz akt
3. Instrukcja archiwalna
4. Instrukcja inwentaryzacyjna
5. Instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń, np. komputery
6. Instrukcja p.poż
7. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
8. Instrukcja prowadzenia i postępowania z dokumentacją przebiegu
nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej
9. Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy

Uchwały:
1. Uchwała Nr XXXVII/206/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 09 czerwca
2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

2. Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25.02.2003 r. w
sprawie zasad udzielania dopłat doczesnego dla nauczycieli
dokształcających się zatrudnionych w placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

Inne:
1. Statut
2. Protokoły Rad Pedagogicznych
3. Polityka rachunkowości
a) Zakładowy plan kont
b) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych
c) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego
d) Zasady ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
e) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
f) Instrukcja ewidencji i kontrola druków ścisłego zarachowania
4. Dokumentacja ochrony danych osobowych
a) Polityka bezpieczeństwa
b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
5. Kontrola zarządcza
a) Standardy i wskaźniki
b) Wykaz dokumentów
c) Procedura samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie
kontroli zarządczej
d) Polityka zarządzania ryzykiem
6. Plan kontroli
7. Książka obiektu budowlanego
8. Plany ewakuacji
9. Księga zastępstw
10.Książka kontroli
11.Kodeks etyki
12.Karty oceny ryzyka zawodowego

