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Regulaminy: 

1. Regulamin organizacyjny 

2. Regulamin pracy szkoły 

3. Regulamin OSiR korzystania z hali sportowej 

4. Regulamin organizacji imprez szkolnych 

5. Regulamin Rady Pedagogicznej 

6. Regulamin basenu 

7. Regulamin wycieczek szkolnych 

8. Regulamin świetlicy szkolnej 

9. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej przez uczniów i nauczycieli 

10. Regulamin pracy komisji przetargowej 

11. Regulamin pracowni chemicznej 

12. Regulamin pracowni fizycznej 

13. Regulamin pracowni komputerowej 

14. Regulamin pracowni techniki 

15. Regulamin pracy biblioteki szkolnej 

16. Regulamin Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

17. Regulamin dyżurów nauczycieli 

18. Regulamin szkoły 

19. Regulamin samorządu uczniowskiego 

20. Regulamin stołówki szkolnej 

21. Regulamin kontroli zarządczej 

22. Regulamin korzystania z terenu szkoły 

23. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych 

24. Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej 

25. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

26. Regulamin oceny nauczyciela 

27. Regulamin organizacyjny 

28. Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

29. Regulamin służby przygotowawczej + załączniki 

30. Regulamin Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli 

 

Procedury: 

1. Procedura organizacji awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela kontraktowanego 

2. Procedura organizacji awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela mianowanego 

3. Procedura organizacji awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela dyplomowanego 

4. Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i 

narzędzi do ich przetwarzania 

5. Procedura przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej 
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6. Ogólna procedura reagowania w sytuacjach przemocy 

7. Procedury postępowania nauczycieli, innych pracowników szkoły w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

8. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu  

9. Procedura dotycząca kierowania nauczycieli na różne formy dokształcania i 

zasady przyznawania dopłat 

10. Procedura egzekwowania obowiązku szkolnego 

11. Procedura dotycząca zasad wykorzystywania zapisów z monitoringu  

12. Procedura ewaluacji 

13. Procedura monitorowania 

14. Procedura wprowadzania projektu 

15. Procedura gromadzenia informacji o pracy i rozwoju nauczyciela 

16. Procedura obserwacji 

17. Procedura postępowania – alarm, skażenie, atak terrorystyczny 

18. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu 

19. Procedura postępowania w razie wypadku 

20. Procedura kontroli zarządczej 

21. Procedura postępowania w przypadku wagarów uczniów 

22. Procedura postępowania z uczniem pod wpływem środków odurzających 

23. Procedury powypadkowe 

24. Procedury współpracy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunkami uczniów 

25. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły 

26. Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie 

27. Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy 

28. Procedura postępowania w przypadku zagrożeń autoagresywnych –

samookaleczenia się, próba samobójcza, samobójstwa 

29. Procedura postępowania na wypadek agresji i przemocy w szkole 

 

Instrukcje: 

1. Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami 

2. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 

3. Instrukcja archiwalna 

4. Instrukcja kancelaryjna 

 

Inne: 

1. Ocena ryzyka zawodowego 

2. Analiza ryzyka 

3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – konserwator 

4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – nauczyciel 

5. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – nauczyciel informatyki 

6. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – nauczyciel WF 
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7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – pracownik administracyjno – 

biurowy 

8. Kodeks etyki 

9. Prawidłowy przepływ informacji 

10. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

11. Misja i model absolwenta 

12. Postępowanie na wypadek alarmu 

13. Zasady naboru do klas integracyjnych 

14. Jednolity rzeczowy wykaz akt 

15. Polityka rachunkowości  

16. Obieg dokumentów księgowych 

17. Opis i analiza szkolnego programu oceny pracy zawodowej 

18. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motyw 

19. Zasady współpracy nauczycieli przedmiotów z nauczycielem wspomagającym 

w klasach integracyjnych. 

 


