
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMODLINIE 

 

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

 Adres szkoły: 49-100 Niemodlin 

   ul. Opolska 34 

   tel/fax 77 4606222 

2. W skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie wchodzą: 

1. PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespołu Szkół 

im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie 

3. PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie (bez naboru) 

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

jest Powiat Opolski. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty, który 

wydaje organowi prowadzącemu zalecenia wynikające z pełnionego nadzoru 

pedagogicznego. 

5. Podstawowym aktem normującym zele, zadania Zespołu Szkół jest statut 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

6. Regulaminy obowiązujące w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego 

w Niemodlinie: 

1. regulamin pracy, 



2. regulamin wynagrodzenia i przyznawania innych świadczeń dla 

pracowników nie będących nauczycielami, 

3. regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 Regulaminy mogą być zmieniane aneksami. 

7. Schemat organizacyjny Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

stanowi załącznik nr 1. 

8. Zadania komórek organizacyjnych szkoły:  

1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za kierowanie całością zadań 

należących do zakresu działania Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego 

w Niemodlinie poprzez organizowanie i wykonywanie zadań statutowych 

określonych ustawami i porozumieniami. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, odpowiada za 

realizację statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. Rada Szkoły jest organem społecznego nadzoru nad pracą szkoły, spełnia 

funkcję doradczo-opiniodawczą wobec innych organów kolegialnych szkoły 

oraz wobec dyrektora szkoły. 

4. Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami i rodzicami w celu 

jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę 

w procesie nauczania, opieki i wychowania. W skład Rady Rodziców 

wchodzą przedstawiciele rodziców ze wszystkich klas. 

5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy 

samorządu są wybierane zgodnie z regulaminem. Samorząd może 

przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów. 

6. Służby administracyjno-finansowe szkoły: główny księgowy, pracownik 



kadr, pracownik służby BHP, samodzielni referenci, wykonują zadania 

o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym 

i usługowym związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół. 

7. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie są ustalane 

indywidualnie dla każdego pracownika i zawarte w ich aktach osobowych. 

9. Do oznaczenia korespondencji służbowej w Zespole Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie stosuje się symbole zgodnie ze schematem 

organizacyjnym stanowiącym zał. nr 1 niniejszego regulaminu: 

ZSN.D  – Dyrektor Zespołu, 

ZSN.KS  – Główny Księgowy, 

ZSN.KK  – Kadry i służba BHP, 

ZSN. S  – Sekretariat Zespołu. 

10. Wewnętrzne akty prawne, w tym zarządzenia i decyzje dotyczące Szkoły wydaje 

Dyrektor. 

 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 31 października 2019 roku. 

 

 


