
REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

 pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych” zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany uchwałą Rady 

Miasta Krakowa Nr LXXI/1039/13 z dnia 10 kwietnia 2013 roku. 

 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych” prowadzi działalność w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy 

1 i ul. Szopkarzy 8. 

 

3. W skład Ośrodka wchodzą: 

 

a) Przedszkole Specjalne nr 26 w Krakowie, 

b) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Krakowie, 

c) Gimnazjum Specjalne nr 10 w Krakowie, 

d) XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Krakowie, 

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 12 w Krakowie, 

f) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Krakowie, 

g) Szkoła Policealna Specjalna nr 7 w Krakowie. 

 

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 

 

5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 

 

6. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

 

7. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikającą 

ze Statutu przed Wydziałem Edukacji w zakresie organizacyjno-finansowym,  

a w zakresie merytorycznym przed Kuratorium Oświaty. 

 

8. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

 

II. Schemat Organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”. 

1. W ramach Ośrodka zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki organizacyjne: 

 Dyrektor, 

 Wicedyrektorzy Dyrektora, 

 Główna Księgowa, 

 Księgowość, 

 Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych, 

 Sekretariat, 

 

Oraz stanowiska pracy: 

 Nauczyciele, 

 Wychowawcy, 



 Psycholog i pedagog szkolny, 

 Bibliotekarz, 

 Stanowiska pracy pracowników obsługi zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym. 

 

2. W skład kierownictwa Ośrodka wchodzą: 

 Dyrektor Ośrodka i wicedyrektorzy, 

 Główny Księgowy, 

 Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych. 

 

3. Skład organizacyjny Ośrodka: 

- Przedszkole Specjalne nr 26 w Krakowie, 

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Krakowie, 

- Gimnazjum Specjalne nr 10 w Krakowie, 

- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Krakowie, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 12 w Krakowie, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Krakowie, 

- Szkoła Policealna Specjalna nr 7 w Krakowie, 

- Grupy Wychowawcze, 

Ośrodek prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

 

III. Zadania realizowane w Ośrodku: 

a) do zadań dyrektora należy: 

- kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz, 

- organizacja i realizacja całokształtu prac zgodnie z założeniami Statutu, 

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

- egzekwowanie od pracowników Ośrodka realizacji przydzielonych czynności 

organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych  

z działalnością statutową, 

- ustalanie regulaminu pracy Ośrodka, 

- opracowywanie projektu arkusza organizacyjnego Ośrodka, 

- ustalanie zakresów czynności dla pracowników nie będących nauczycielami, 

- kierowanie całokształtem planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej Ośrodka, 

- organizowanie i przygotowywanie posiedzeń Rad Pedagogicznych, 

- zapewnianie warunków bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie 

placówki, jak również w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek poza jego 

terenem, 

- zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentów oraz właściwe 

przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania, 

- zapewnianie prawidłowej kontroli wewnętrznej, 

- kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy, 

- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zgodnie  

z dyscypliną finansów publicznych, 

- realizowanie uchwał rady pedagogicznej Ośrodka i szkół wchodzących w jego 

skład, 

 

b) do zadań wicedyrektorów należy: 

- zapewnianie warunków do realizacji programów nauczania i wychowania, 



- obserwowanie, kontrolowanie nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie 

z planami obserwacji i regulaminem kontroli wewnętrznej (instrukcją kontroli 

zarządczej), 

- sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji, 

- organizowanie i zapewnianie niezbędnych warunków do przeprowadzenia 

sprawdzianów w klasie VI SP, egzaminu w III klasie gimnazjum, egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu zawodowego w ZSZ, 

- organizowanie przeglądów technicznych budynków, boisk i terenów 

rekreacyjnych, 

- organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

- sporządzanie wniosków do wypłaty godzin ponadwymiarowych, 

 

c) do zadań kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych należy: 

- organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej grup wychowawczych, 

- planowanie i przeprowadzanie wewnętrznej kontroli pracy grup 

wychowawczych oraz dokumentacji, 

-    organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców, 

-    sporządzanie wniosków do wypłaty za godziny ponadwymiarowe 

- sprawdzanie zapisów w dziennikach grup wychowawczych 

-    sporządzanie grafików pracy obsługi, 

- sprawowanie nadzoru nad jakością wyżywienia, warunkami socjalnymi  

i stanem sanitarnym podległych pomieszczeń, 

 

d) do zadań referenta ds. kadrowych w porozumieniu i w uzgodnieniu  

e) z Dyrektorem Ośrodka należy: 

- przenoszenie pracowników, nauczycieli na inne stanowiska w tej samej 

placówce, 

- prowadzenie spraw osobowych pracowników, 

- prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej, 

- dokonywanie przenoszenia nauczycieli w stan nieczynny, 

- zatrudnianie pracowników i rozwiązywanie stosunku pracy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

- udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych pracownikom, 

- nadzorowanie i monitorowanie badań okresowych wszystkich pracowników 

Ośrodka, 

 

f) do zadań sekretarza Ośrodka należy: 

- nadzorowanie prowadzenia sekretariatu Ośrodka, 

- prowadzenie ewidencji korespondencji Ośrodka, 

- wydawanie, ewidencjonowanie legitymacji uczniowskich oraz zaświadczeń, 

- obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, 

- wydawanie i ewidencjonowanie świadectw i ich duplikatów, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, 

 

g) do zadań nauczyciela/ wychowawcy należy: 

-  nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów, 

- realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów 

nauczania, planów pracy, 

- poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności, zainteresowań, warunków 

życia oraz stanu zdrowia, 



- stosowanie właściwych metod nauczania dostosowanych do możliwości 

ucznia, 

- opieka nad uczniami w organizowanych przez Ośrodek imprezach, obozach, 

wycieczkach i zawodach sportowych, 

- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i pracach zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych, 

- udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne 

 i władze placówki, 

- odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece, 

- przestrzeganie zasad i higieny pracy, 

- czuwanie nad frekwencją uczniów, 

- nawiązywanie kontaktu z rodzicami i prawnymi opiekunami, 

- systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, 

 

h) do zadań bibliotekarza należy: 

- gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

oraz posługiwanie się w pracy technologią informacyjną, 

- prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

- doradztwo w wyborach czytelniczych, 

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

- zakup, gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów, 

- konserwacja katalogów, 

- planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna za zbiory, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, 

 

i) do zadań głównego księgowego należy: 

-   prowadzenia pełnej rachunkowości w SOSW , w tym rzetelne i terminowe 

sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego polegającymi 

zwłaszcza na: terminowym przekazywaniu rzetelnych informacji ekonomicznych, 

ochronie mienia będącego w posiadaniu Placówki oraz, terminowe i prawidłowe 

rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowym i 

terminowym dokonywanie rozliczeń finansowych, 

-  nadzorowanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych 

przez poszczególnych pracowników działu księgowości, 

-sprawdzanie list płac. list zasiłków chorobowych i innych, 

-dekretowanie dokumentów pod względem kwalifikacji paragrafów, pozycji oraz 

kont. 

-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu 

finansowego. 

-księgowanie dokumentów w ZSZO. 

- miesięczne uzgadnianie wydatków oraz księgi głównej, ksiąg pomocniczych, 

uzgadnianie obrotów i sald. 

- sporządzanie bilansów i sprawozdań. 



- dokonywanie w ramach kontroli zarządczej wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz harmonogramem dochodów  

i wydatków. 

              - dokonany w ramach kontroli zarządczej wstępnej kontroli kompletności  

              i rzetelności 

              dokumentów dotyczących  operacji gospodarczych finansowych. 

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką kasową i drukami ścisłego zarachowania. 

- przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji i jej 

rozliczania zgodnie           z ustawą o rachunkowości, obowiązującymi zasadami i 

terminowego przeprowadzania inwentaryzacji (instrukcją inwentaryzacji) w SOSW. 

- wnioskowanie do dyrektora SOSW określenia trybu, według którego mają być 

wykonane  przez samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia 

prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów 

i sprawozdawczości finansowej. 

- wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka. 

 

 

j) do zadań pracowników księgowości należy: 

-     przestrzeganie polityki rachunkowości, 

-     obsługa systemu ZSZO, 

- prowadzenie obsługi księgowej związanej ze sporządzaniem list płac dla 

pracowników Ośrodka, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, 

- sporządzanie przelewów, 

- rozliczanie z ZUS-em i urzędami skarbowymi, 

- współpraca z głównym księgowym, sekretariatem oraz referentem  

ds. kadrowych, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, 

 

k) do zadań pracowników obsługi należy: 

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości  

w pomieszczeniach, 

- obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów BHP, 

- bieżące konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu, 

- wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych, 

urządzeń szkolnych i ich konserwacja, 

- czuwanie nad zabezpieczeniem placówki przed włamaniem, 

- załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty, banku, 

poczcie i innych instytucjach, 

- współpraca z referentem ds. kadrowych, z głównym księgowym oraz 

sekretariatem, 

- prowadzenie ewidencji osób odwiedzających Ośrodek i ewidencjonowanie 

uczniów samodzielnie opuszczających teren Ośrodka, 

-    pomoc w prowadzeniu zajęć w zakresie wyznaczonym przez nauczyciela, 

-  pomoc uczniom w niezbędnym zakresie przy codziennej samoobsłudze (posiłki,     

toaleta, przebieranie się itp.), 

-    pomoc w przyprowadzaniu i odprowadzaniu uczniów na zajęcia dydaktyczne  

i terapeutyczne, 

-    opieka nad uczniami podczas dowozu do szkoły i do domu, 



- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, 

 

Postanowienia końcowe 

 

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym Ośrodka na każdy rok sporządza się 

aktualny wykaz stanowisk pracy (arkusz organizacyjny). 

 

Zakresy kompetencji komórek ustala Dyrektor Ośrodka. 

 

Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga dyrektor Ośrodka. 

  

 

 


