STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia V
Nauczyciele i inni pracownicy Szko y
§34
1. W szkole zatrudnia si nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozosta ych pracowników
wymienionych w ust. l okre laj odr bne przepisy.
§35
1. Nauczyciel obowi zany jest rzetelnie realizowa zadania zwi zane
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
Szko y: dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz ; wspiera ka dego
ucznia w jego rozwoju oraz d
do pe ni w asnego rozwoju
osobowego. Nauczyciel obowi zany jest kszta ci i wychowywa
uczniów w umi owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno ci sumienia i szacunku
dla ka dego cz owieka; dba o kszta towanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju
i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras i wiatopogl dów.
2. Do szczególnych zada nauczyciela zwi zanych z prac dydaktyczno
- wychowawcz nale y:
1) prawid owe organizowanie procesu dydaktycznego,
2) obowi zek zapoznania si z ró nymi programami nauczania danego
przedmiotu lub opracowanie w asnego programu nauczania oraz
wnioskowania do dyrektora o dopuszczenie wybranego programu
do u ytku szkolnego,
3) wybór podr cznika spo ród podr czników dopuszczonych
do u ytku szkolnego w Szkole,
4) obowi zek nieustannego samokszta cenia si i aktualizacji wiedzy
metodycznej i merytorycznej,
5) obowi zek przygotowania si do ka dej lekcji, przemy lenia jej pod
tem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu
podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zaj lekcyjnych,
6) planowanie procesu dydaktycznego,
7) udzia w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez
Szko oraz inne jednostki,
8) zapoznawanie si z aktualnym stanem prawnym w o wiacie,
9) dbanie o poprawno j zykow , w asn i uczniów,
10) udzielanie pomocy uczniom w przezwyci aniu trudno ci w nauce,
11) traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,
12) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,
13) anga owanie si
w ró ne formy zaj
pozalekcyjnych
i nadobowi zkowych,
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14) wdra anie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli,
samooceny i pracy zespo owej,
15) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
16) wiadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomo ci
i umiej tno ci przewidzianych programem nauczania oraz
ewentualnych braków w tym zakresie, bezstronna, obiektywna
i sprawiedliwa ocena ucznia,
17) obni enie wymaga z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
18) prawid owe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji;
b) kontrolowanie obecno ci uczniów na lekcji;
c) rytmiczne wpisywanie ocen cz stkowych;
d) wpisywanie ocen ródrocznych i rocznych w ustalonych
terminach;
e) sporz dzanie informacji dotycz cych dzia
w zakresie
powierzonych przez dyrektora dodatkowych obowi zków,
19) dbanie o pomoce dydaktyczne, sprz t i mienie szkolne poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zaj pod
wzgl dem bezpiecze stwa i higieny pracy;
b) usuwanie drobnych usterek, wzgl dnie zg aszanie wo nemu
Szko y o ich wyst powaniu;
c) egzekwowanie, przestrzegania regulaminów pracowni przez
uczniów;
d)
ywanie tylko sprawnego sprz tu i pomocy dydaktycznych,
20) wspó praca z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez udzia
w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad i wskazówek
pedagogicznych.
3. Do szczególnych zada nauczyciela zwi zanych z bezpiecze stwem
powierzonych jego opiece uczniów nale y:
1) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez
Szko ,
2) zapoznanie uczniów ze Statutem Szko y i odnotowanie tego faktu
w dzienniku lekcyjnym,
3) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania si na terenie
Szko y i poza ni ,
4) poznanie osobowo ci ucznia, warunków ycia i stanu zdrowia
oraz wspó praca w tym zakresie z rodzicami (prawnymi
opiekunami), piel gniark , pedagogiem oraz psychologiem,
5) punktualne rozpoczynanie i ko czenie zaj ,
6) aktywne pe nienie dy urów przed lekcjami i podczas przerw
ródlekcyjnych,
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7) reagowanie na naruszenie porz dku prawnego, ustalenie przyczyn
rodków zaradczych
takiego zachowania oraz stosowanie
w stosunku do uczniów na terenie Szko y jak i poza ni ,
8) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu Szko y przez
uczniów. Ucze przebywaj cy w Szkole zgodnie z planem zaj
mo e by zwolniony z lekcji tylko na pisemn pro
rodziców.
Je li szko a nie ma mo liwo ci zorganizowania zast pstwa
za nieobecnego nauczyciela, dopuszcza si mo liwo zwolnienia
uczniów z jednodniowym uprzedzeniem poprzez informacj
na tablicy og osze .
4. Inne obowi zki nauczyciela:
1) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej
uchwa ,
2) ponoszenie
odpowiedzialno ci
finansowej
za
zniszczenie
powierzonego jego opiece sprz tu wynikaj ce z niedbalstwa, braku
zabezpieczenia lub nadzoru,
3) udzia w badaniach okresowych i innych badaniach lekarskich
na podstawie skierowania dyrektora Szko y.
5. Nauczyciel ma obowi zek wykonywa inne prace zlecone przez
dyrektora, dotycz ce bezpo rednio dzia alno ci dydaktycznoopieku czo - wychowawczej Szko y.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania,
podr czników, doboru metod, form organizacyjnych i rodków
dydaktycznych,
2) decydowania o ródrocznej i rocznej ocenie ucznia,
3) zgodnego z higien pracy tygodniowego rozk adu zaj i dy urów,
4) poszanowania w asnej godno ci osobistej, wolno ci religijnej,
etnicznej i wiatopogl dowej,
5) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,
6) wynagrodzenia za wykonywan prac okre lonego w ustawie
– Karta Nauczyciela,
7) ustalenia innego ni pi ciodniowy tygodnia pracy w przypadku
dokszta cania si , wykonywania wa nych spo ecznie zada
lub w przypadku je eli wynika to z organizacji pracy Szko y,
je eli nie zak óca to organizacji pracy Szko y,
prac . Okres pracy
8) nagród jubileuszowych za wieloletni
kwalifikuj cej si do nagrody jubileuszowej oraz wysoko nagród
przys uguj cych z tego tytu u okre lone s w ustawie – Karta
Nauczyciela,
9) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysoko ci
okre lonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery bud etowej,
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

10) nagród za osi gni cia dydaktyczno – wychowawcze,
11) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne
zas ugi dla o wiaty i wychowania,
12) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony Szko y i w ciwych placówek oraz instytucji o wiatowych
oraz naukowych poprzez:
a) udzia w konferencjach metodycznych po wi conych pracy
nauczyciela odpowiednich zaj edukacyjnych i form realizacji
procesu edukacyjnego we wspó czesnej szkole;
b) udzia w prelekcjach naukowych zwi zanych z prowadzonymi
zaj ciami edukacyjnymi;
do
opracowa
metodycznych
i
naukowych
c) dost p
po wi conych prowadzonym zaj ciom edukacyjnym;
d) udzia w ró nych formach doskonalenia zawodowego,
13) oceny swojej pracy,
14) zdobywania stopni awansu zawodowego,
15) opieki ze strony opiekuna sta u,
16) wiadczenia urlopowego w wysoko ci odpisu podstawowego,
o którym mowa w przepisach o zak adowym funduszu wiadcze
socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym;
Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
Nauczyciele prowadz cy zaj cia edukacyjne w danym oddziale tworz
Zespó , którego zadaniem w szczególno ci jest:
1) ustalenie dla danego oddzia u zestawu programów nauczania
z zakresu kszta cenia ogólnego oraz programów nauczania
w okre lonym zawodzie w szko ach prowadz cych kszta cenie
zawodowe,
2) korelacja kszta cenia ogólnego i zawodowego,
3) ustalenie programów nauczania w okre lonym profilu.
Nauczyciele przedmiotów ogólnokszta cych Szko y tworz Zespo y
Przedmiotowe.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworz Zespo y Przedmiotowe
dla ka dego zawodu.
Nauczyciele wychowawcy, przedstawiciele rady rodziców, samorz du
szkolnego Szko y tworz Zespó Wychowawczy Szko y.
Prac Zespo u kieruje wicedyrektor.
Zespo y realizuj swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy.
Nauczyciel podlega odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za uchybienia
godno ci zawodu lub uchybienia przeciwko porz dkowi pracy.
Za uchybienia przeciwko porz dkowi pracy, w rozumieniu art.
zawartych w Kodeksie Pracy, wymierza si nauczycielowi kary
porz dkowe zgodne z Kodeksem Pracy.
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16. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady
powo ywania i funkcjonowania okre lone s w ustawie – Karta
Nauczyciela.
§36
1. W Szkole tworzy si stanowisko urz dnicze kierownicze g ównego
ksi gowego.
2. W Szkole tworzy si nast puj ce stanowiska urz dnicze:
1) skre lony
2) starszego referenta,
3) skre lony
3. W Szkole tworzy si stanowisko pomocnicze sekretarza Szko y.
4. W Szkole tworzy si nast puj ce stanowiska obs ugi:
1) wo ny,
2) robotnik gospodarczy,
3) sprz taczka.
5. Do obowi zków g ównego ksi gowego nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie
rachunkowo ci
Szko y
zgodnie
z
ustaw
o rachunkowo ci, ustaw o finansach publicznych oraz innymi
ciwymi przepisami,
2) prowadzenie
gospodarki
finansowej
Szko y
zgodnie
z obowi zuj cymi zasadami,
3) kontrola kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych
operacji gospodarczych i finansowych,
4) opracowywanie, we wspó pracy z dyrektorem, planów dochodów
i wydatków, sprawozda z wykonania bud etów, sporz dzanie
sprawozda
z wykonania planów finansowych oraz analiz
okresowych z wykorzystania rodków i prognozowanych zmian
w roku bud etowym,
5) opracowanie projektów przepisów wewn trznych wydawanych
przez dyrektora Szko y, dotycz cych prowadzenia rachunkowo ci,
zak adowego planu kont dla Szko y, zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.
6) sporz dzanie
polecenia
przelewu oraz
innych
dowodów
ksi gowych (wystawianie rachunków, not ksi gowych itp.),
7)
sporz dzanie list p ac oraz wszelkiej dokumentacji zwi zanej
z p acami (obliczanie zasi ków: chorobowych, macierzy skich,
wychowawczych itp., obliczanie wysoko ci nagród jubileuszowych,
odszkodowa ,
ekwiwalentu
za
niewykorzystany
urlop
wypoczynkowy, rocznych oblicze podatku PIT),
8) sporz dzanie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników
w zakresie p ac, wykazów okresów niesk adkowych,
9) bie ca ewidencja przychodu i rozchodu inwentarza szkolnego.
Uzgadnianie
stanu
inwentarza
szkolnego
z
osobami
odpowiedzialnymi materialnie,
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10) prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej rady
rodziców.
6. skre lony
7. Do obowi zków starszego referenta nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie spraw finansowych Szko y i funduszu rady rodziców;
przyjmowanie wp at i wyp at gotówki. Bie ce sporz dzanie
raportów kasowych zwi zanych z przychodem i rozchodem
gotówki, przekazy bezgotówkowe,
2) kompleksowa obs uga spraw uczniowskich:
a) zak adanie kartotek uczniów;
b) wpisywanie danych osobowych, adnotacje o wykre leniu ucznia
informacje o przebiegu nauki w ksi dze ucznia;
c) bie ca, kompleksowa obs uga programu - Uczniowie
Optimum;
d) pisemne zawiadamianie CKZiU w Chojnicach o przyj ciu
– wzgl dnie skre leniu ucznia;
e) bie ca aktualizacja list uczniów;
i
rejestracja
za wiadcze
uczniowskich
f) sporz dzanie
o przebiegu nauczania;
g) aktualizacja list uczniów do dzienników przed rozpocz ciem
nowego roku szkolnego;
h) sprawozdawczo dotycz ca ewidencji uczniów (wg urodzenia,
miejsca zamieszkania itp.),
3) przepisywanie
pism
i
innych
dokumentów,
zasadnych
dla prawid owego funkcjonowania Szko y,
4) obs uga kserokopiarki dla celów s bowych,
5) dora ne zast powanie nieobecnego pracownika,
6) ewidencja druków szkolnych (zamawianie, ewidencja przychodu
i rozchodu druków). Sporz dzanie duplikatów
wiadectw
szkolnych i odpisów arkuszy ocen. Przygotowanie arkuszy ocen
dla klas pierwszych, prawid owe ich opisanie oraz przygotowanie
arkuszy ocen klas ko cz cych do oprawy. Bie ca kontrola nad
prawid owo ci przechowywania i zabezpieczenia arkuszy ocen,
7) kompleksowe
prowadzenie
dokumentacji
dotycz cej
przeprowadzania
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe oraz rekrutacji uczniów
do klas pierwszych. Sprawozdawczo z tym zwi zana oraz bie ca
znajomo przepisów w tym zakresie,
8) prawid owa realizacja spraw zwi zanych z zamówieniami
publicznymi,
9) kompleksowa ewidencja nieobecno ci pracowników,
10) wystawianie i ewidencjonowanie polecenia wyjazdu s bowego,
11) wspó uczestniczenie w realizacji czynno ci funkcjonowania kontroli
wewn trznej,
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12) sporz dzanie i ewidencja umów o praktyk zawodow uczniów
oraz zaj cia praktyczne i specjalizuj ce,
13) bie ce sporz dzanie zapotrzebowa wydatków: na materia y
biurowe, napraw
sprz tu i urz dze
biurowych oraz
przeprowadzanych bada
lekarskich pracowników i innych
czynno ci administracyjnych. Zatwierdzanie celowo ci danego
wydatku,
14) sporz dzanie,
rejestrowanie
za wiadcze
uczniowskich,
korespondencja w tym zakresie. Ewidencja przedpoborowych,
poborowych. Bie ce zapoznawanie si
z obowi zuj cymi
przepisami w tym zakresie,
15) sporz dzanie, wydawanie, rejestrowanie legitymacji uczniowskich
i ich duplikatów,
16) kompleksowe prowadzenie spraw zwi zanych z ubezpieczeniem
uczniów od nast pstw nieszcz liwych wypadków,
17) prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu znaczków
pocztowych. Przygotowanie do wysy ki korespondencji szkolnej,
18) sporz dzanie, wydawanie i przechowywanie druków deklaracji
dotycz cych uczestnictwa uczniów w zaj ciach dodatkowych,
19) kompleksowa
obs uga
programów
stypendialnych,
sprawozdawczo w tym zakresie. Koordynacja spraw zwi zanych
z funduszami unijnymi: przepisy, ankiety,
20) bie ca rejestracja uczniów posiadaj cych zwolnienia z zaj
wychowania fizycznego,
21) bie ce za atwianie spraw s bowych na terenie miasta,
22) prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej rady
rodziców,
23) czynne wspó uczestniczenie w realizacji zada podstawowych
ównego ksi gowego szko y.
8. skre lony
9. Do obowi zków sekretarza Szko y nale y w szczególno ci:
1) bie ca ewidencja korespondencji przychodz cej i wychodz cej
ze Szko y. Przestrzeganie terminowo ci za atwiania spraw,
2) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Szko y,
3) przygotowanie umów o prac oraz wszelkich dokumentów
zwi zanych ze zmian umowy o prac ,
4) sprawozdawczo
statystyczna dotycz ca systemu informacji
wiatowej,
5) zamawianie, ewidencja oraz znajomo
przepisów dotycz cych
nauczycielskich legitymacji zni kowych na przejazdy kolej ,
6) przechowywanie i nadzór nad dokumentacj administracyjn
Szko y.
7) sporz dzanie polecenia przelewu oraz innych dowodów
ksi gowych (wystawianie rachunków, not ksi gowych itp.),
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8) sporz dzanie listy p ac oraz wszelkiej dokumentacji zwi zanej
z p acami (obliczanie zasi ków: chorobowych, macierzy skich,
wychowawczych itp., obliczanie wysoko ci nagród jubileuszowych,
odszkodowa ,
ekwiwalentu
za
niewykorzystany
urlop
wypoczynkowy, rozlicze podatku PIT),
9) sporz dzanie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników
w zakresie p ac, wykazów okresów niesk adkowych,
10) sporz dzanie do ZUS pracowniczych deklaracji: zg oszeniowych,
rozliczeniowych oraz wyrejestrowa , itp..
10. Wo ny jest prze onym w stosunku do innych pracowników obs ugi.
Wo ny w szczególno ci:
1) dba o w ciw atmosfer w ród pracowników obs ugi oraz
organizuje zast pstwa w czasie ich nieobecno ci,
2) czuwa nad bezpiecze stwem budynku i ca ci sprz tu szkolnego,
3) czuwa nad utrzymaniem czysto ci i porz dku pomieszcze
szkolnych,
4) pilnuje punktualno ci odbywania zaj lekcyjnych – odpowiada
za dzwonki jako sygna y rozpocz cia i zako czenia zaj ,
5) odpowiada za porz dkowanie Szko y podczas ferii zimowych
i letnich,
6) odpowiada za klucze ewakuacyjne, które znajduj si w gablocie
portierni,
7) udziela pomocy w dekoracji budynków,
8) raz w miesi cu informuje dyrektora o usterkach, o mo liwo ciach
wprowadzenia ulepsze na swoim odcinku pracy,
9) codziennie przynosi lub zanosi korespondencj na poczt oraz
na bie co przynosi dokumentacj z banku,
10) dba o zapewnienie rodków czysto ci, prowadzi systematycznie
ewidencj zu ycia tych rodków,
11) dba o utrzymanie czysto ci w toaletach, uzupe nia papier toaletowy,
12) dba o utrzymanie czysto ci korytarzy i schodów po zako czonych
przerwach,
13) wskazuje robotnikowi gospodarczemu sprz t do naprawy.
11. Do obowi zków robotnika gospodarczego nale y w szczególno ci:
1) dokonywanie systematycznego przegl du pomieszcze Szko y,
usuwanie bie cych usterek powsta ych w budynku Szko y
i obej ciu, dokonywanie drobnych napraw uszkodzonego sprz tu
i urz dze , prowadzenie rejestru wykonanych napraw i remontów,
2) dbanie o powierzony sprz t gospodarczy i zakupiony materia
do napraw i remontów,
3) wykonywanie zlece zawartych w rejestrze usterek dotycz cych
remontów sprz tu i drobnych napraw,
4) okresowe koszenie trawy na terenie Szko y,
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5) od nie anie chodników przed i na terenie Szko y, usuwanie niegu
z drogi dojazdowej,
6) utrzymanie w nale ytej czysto ci chodników przed i na terenie
Szko y. Systematyczne opró nianie koszów na mieci w budynku
i na zewn trz,
7) dbanie o utrzymanie w nale ytym porz dku terenów zielonych
dooko a Szko y. Odchwaszczanie klombów. Okresowe cinanie
trawników,
8) przycinanie drzew i krzewów z zachowaniem przepisów bhp,
9) opieka nad bezpiecze stwem budynków i ca ci sprz tu szkolnego.
10) dbanie o utrzymanie awek rekreacyjnych (przed szko ),
koszy na mieci – drobne naprawy, okresowe ich odnawianie,
11) udzielanie pomocy w dekoracji budynków.
12) naprawa sprz tu pomiarowego i zestawów dydaktycznych
pracowni
elektrycznych,
elektronicznych,
informatycznych
i mechanicznych,
13) konserwacja sprz tu pomiarowego i zestawów dydaktycznych
pracowni
elektrycznych,
elektronicznych,
informatycznych
i mechanicznych,
14) konstruowanie uk adów dydaktycznych do wicze zleconych
przez nauczycieli prowadz cych pracownie specjalistyczne,
15) naprawa sprz tu audio – video i pomocy dydaktycznych Szko y
w miar mo liwo ci technicznych i technologicznych,
16) realizacja zlece dyrektora Szko y zwi zanych z rozwojem bazy
dydaktycznej pracowni i Szko y,
17) bie ce sporz dzanie zapotrzebowa wydatków na sprz t i cz ci
komputerowe, cz ci elektryczne i elektroniczne, naprawa urz dze
elektrycznych, elektronicznych i komputerów oraz zatwierdzanie
celowo ci danego wydatku,
18) realizacja zakupów sprz tu, cz ci i podzespo ów do realizacji
wicze w pracowniach,
19) konserwacja instalacji elektrycznej w budynku Szko y, wymiana
arówek oraz wykonywanie pomiarów.
12. Do obowi zków sprz taczki nale y w szczególno ci:
1) sprz tanie przydzielonych pomieszcze szkolnych oraz utrzymanie
czysto ci przydzielonych okien,
2) sprawdzanie zamkni cia przydzielonych pomieszcze szkolnych,
3) czuwanie nad bezpiecze stwem budynku Szko y i ca ci sprz tu
szkolnego,
4) informowanie wo nego o zaistnia ych usterkach technicznych
w Szkole,
5) w przypadku nieobecno ci innej sprz taczki ( z powodu choroby
lub urlopu ) wykonywanie pracy b
cej w przydziale czynno ci
nieobecnego pracownika,
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6) pe nienie dy urów w szatni szkolnej, czuwanie nad w ciwym
porz dkiem i zabezpieczeniem powierzonej odzie y,
7) generalne sprz tanie w przerwach wakacyjnych.
13. Pracownicy niepedagogiczni zobowi zani s do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,
2) podpisywanie listy obecno ci przed stawieniem si do pracy,
3) przestrzegania regulaminu pracy,
4) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny
pracy a tak e przepisów przeciwpo arowych,
5)
ciwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie
szkolne,
6) utrzymywania w czysto ci sprz tu i pomieszcze wietlicy szkolnej,
7) dbania o dobro Szko y oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mog oby narazi Szko na szkod ,
8) dbania o estetyczny wygl d miejsca pracy.
14. Pracownicy niepedagogiczni maj prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zada
administracyjnych lub zada zwi zanych z obs ug Szko y,
2) wyposa enia stanowiska pracy umo liwiaj cego realizacj zada
administracyjnych lub zada zwi zanych z obs ug Szko y,
3) wynagrodzenia
za
wykonywan
prac
okre lonego
w rozporz dzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania
i wymaga
kwalifikacyjnych pracowników samorz dowych
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych
jednostek
samorz dowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyp acanego na zasadach
i w wysoko ci okre lonych w ustawie o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
bud etowej,
5) nagród jubileuszowych za wieloletni
prac . Okres pracy
kwalifikuj cej si do nagrody jubileuszowej oraz wysoko nagród
przys uguj cych z tego tytu u okre la rozporz dzenie Rady
Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymaga
kwalifikacyjnych pracowników samorz dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego,
6) nagrody dyrektora Szko y za szczególne osi gni cia w pracy
zawodowej. Kryteria przyznawania nagród okre la regulamin
przyznawania nagród. Nagroda mo e by przyznana w ka dym
terminie, a w szczególno ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wysoko nagród ustala dyrektor Szko y,
7) odzie y ochronnej okre lonej odr bnymi przepisami,
8) wiadcze urlopowych okre lonych w Kodeksie Pracy,
9) korzystania ze wiadcze socjalnych na zasadach okre lonych
w regulaminie zak adowego funduszu wiadcze socjalnych.
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