
Uchwała Nr 93/409/2013 
zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 22 lipca 2013 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych  
im. Adama Mickiewicza w Namysłowie 

Na podstawie art. 36 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U z 2011r.,Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624  

z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia i § 15 ust. 1 załącznika nr 3 

ww. rozporządzenia, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza  

w Namysłowie stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

Nr 49/222/2012 z dnia 21 maja 2012r. uchwala się następujące zmiany:  

   1) w rozdziale II - Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Specjalnych                                                      

        w Namysłowie   w punkcie 1  , po podpunkcie  3 dodaje się podpunkt .,,3a’’ o treści:  

         ,, 3a) pomoc nauczyciela’’ 

    2) w rozdziale III – Zadania realizowane w szkole po punkcie  3 „ Nauczyciele” dodaje się   

        punkt„3a’’ o treści: 

          ,, 3a Pomoc nauczyciela: 

1) bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor Zespołu lub   

      zastępca. 

2) pomoc nauczyciela współpracuje z dyrektorem oraz nauczycielami w opiece 

nad uczniami, współdziała w utrzymaniu ładu i porządku w Zespole Szkół oraz 

dba o należytą dyscyplinę pracy. 

               Zadania pomocy nauczyciela: 

1) zachowuje się taktownie wobec przełożonych, dzieci, rodziców oraz  

      współpracowników. 

2) pomoc nauczyciela obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie 

i miejscu określonym przez organizację pracy Zespołu Szkół. 



3) w czasie pracy pomoc nauczyciela nie może oddalać się z terenu szkoły bez 

zezwolenia dyrektora lub osoby do tego upoważnionej. Wszelkie wyjścia poza 

teren szkoły winny być odnotowane.  

4) pomoc nauczyciela ściśle współpracuje z nauczyciela w zakresie opieki nad 

dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali 

zajęć. 

5) pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy  

i wykorzystywania go w sposób efektywny.  

6) pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i 

regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w 

regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora.  

7) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb i zleconych przez 

dyrektora Zespołu Szkół.  

8) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do uczniów zlecane przez 

nauczyciela oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu 

dnia.  

9) doprowadzanie dzieci na lekcję oraz odprowadzanie do świetlicy lub innych 

miejsc  

w szkole. 

10) pomoc nauczycielowi podczas zajęć. 

11) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby 

przyprowadzającej lub wejścia do szkoły. 

12) szczególna dbałość o bezpieczeństwo dzieci 

13) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia Zespołu.  

              Zakres uprawnień i odpowiedzialności: 

1) otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania   

       pracowników Zespołu Szkół. 

2) otrzymywanie innych uprawnień wynikających z Kodeksu pracy i regulaminu 

pracy.  

3) odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad 

bezpieczeństwem powierzonych uczniów. 



4) odpowiada za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły  

wynikającej z braku przestrzegania ustalonego porządku i regulaminu pracy, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych. 

5) odpowiada za przestrzeganie tajemnicy służbowej.’’ 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama 

Mickiewicza w Namysłowie pozostają bez zmian. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkól Specjalnych im. Adama 

Mickiewicza w Namysłowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

Julian Kruszyński 

Członkowie Zarządu Powiatu  

Namysłowskiego 

 

Andrzej Spór 

Paweł Cholaś  

Cezary Zając 

Roman Letki 


