
Zakres obowiązków dyrektora szkoły: 

 

Oprócz obowiązków dyrektora (31 zadań wynikających ze Statutu Szkoły) należy 

zajmować się sekretariatem: 

 

32) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

33) prowadzenie wykazów służbowych, prawidłowe przechowywanie pism i dokumentów 

34) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania  

i innych dokumentów, 

35) obsługa interesantów, udzielanie informacji, 

36) zamawianie druków szkolnych, 

37) prowadzenie terminarza spraw i czynności, 

38) prowadzenie zbioru przepisów prawnych zewnętrznych i ogólnie obowiązujących. 

39) prowadzenie archiwum, 

40) właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań. 

41) powiadomienie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy i naruszaniu 

przez pracowników przepisów o ochronie mienia oraz zasad dyscypliny pracy. 

42) prowadzenie ewidencji delegacji, 

43) prowadzenie zeszytu kontroli i wizytacji, 

44) prowadzenie spraw uczniowskich, 

45) opracowywanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw uczniowskich, 

46) wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji, 

47) prowadzenie ksiąg uczniów, 

48) prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy oraz rejestru obowiązku szkolnego, 

49) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem 

uczniów do innej szkoły, 

50) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz 

nadrzędnych, 

51) przechowywanie dokumentacji uczniów  oraz innych dokumentów, 

52) wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez Urząd 

Gminy, instytucja związane z oświatą.  

 

Ze względu na brak zastępcy dyrektora (mam tylko nauczyciela pełniącego obowiązki 

podczas nieobecności dyrektora, który pomaga w miarę możliwości) dodatkowo należało 

samodzielnie przygotować: 

 

53) arkusz organizacyjny szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału 

czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej, 

54) opracować tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram dyżurów nauczycieli 

w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły, 

55) organizować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji 

planów nauczania i wychowania, 

56) kierować rekrutacją do klas I, 

57) współpracować z zespołami przedmiotowymi, zadaniowymi i klasowymi, 

58) organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

59) koordynować realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

 



Nie mając wicedyrektora sprawuję nadzór nad działalnością dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli: 

 

60) obserwuję zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wydaję zalecenia 

pokontrolne i egzekwuję ich wykonanie, 

61) prowadzę kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno – 

wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programów wychowawczych i 

profilaktyki, planów pracy biblioteki i n-li specjalistów, 

62) kontroluję dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych, 

63) koordynuję ewaluację wewnętrzną pracy szkoły. 

 

Ponadto reprezentuje szkołę na zewnątrz, na uroczystościach, na sesjach, wszelkich 

spotkaniach związanych ze szkołą. Wspominałam o braku kadrowej,  z tego tytułu 

obowiązki które wykonuję to: 

 

64) kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika, 

65) kierowanie ewidencją czasu pracy, 

66) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, 

wypowiedzeń, świadectw pracy i innych, 

67) ustalanie z zatrudnionymi spraw związanych z czasem wolnym od pracy, urlopami  

i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie planów urlopowych, 

68) nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, 

okresowych i kontrolnych przez pracowników, 

69) przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, 

70) asystowanie przy ewentualnej inspekcji PIP, dostarczanie wymaganej dokumentacji  

i udzielanie wyjaśnień, 

71) nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, 

72) podręczniki i dotacja podręcznikowa,  

73) przeprowadzanie egzaminu,  

Dodatkowe obowiązki to obowiązki księgowej: 

74) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły, 

75) wykonywanie planu finansowego, 

76) wyliczanie wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności, 

77) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

78) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 

79) prowadzenie rejestru faktur,  

80) opisywanie faktur,  

81) zanoszenie faktur do Urzędu Gminy,  

Nie mając kierownika gospodarczego, dodatkowe obowiązki jakie mam, to: 

82) nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły, 

83) opracowanie zakresu czynności dla personelu obsługi, bieżącą kontrolę wykonywanych 

obowiązków przez personel obsługi, opracowanie kalendarza urlopów dla pracowników 

obsługi, 

84) prowadzenie książki kontroli i zaleceń Sanepidu, 

85) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz 

BHP budynku szkoły, 

86) sukcesywny zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, zakup i zabezpieczenie 

szkoły w środki czystości, materiały piśmienne, remonty i naprawy sprzętu szkolnego, 



87) prowadzenie spraw socjalno – bytowych dla pracowników szkoły, przydział dla 

nauczycieli środków czystości wg Karty Nauczyciela (dokonywanie obliczeń wydatków 

na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych), 

88) prowadzenie spisów inwentarza szkoły i materialna odpowiedzialność za jego 

zabezpieczenie, 

89) prowadzenie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły, pod koniec każdego roku 

kalendarzowego kontrola stanu posiadania, raz na dwa lata spis inwentaryzacyjny 

wewnętrzny, bieżące rozliczanie rachunków (zakupy i usługi świadczone na rzecz 

szkoły), opisywanie rachunków, sporządzanie protokołu  ubytków inwentarza i pomocy 

naukowych, 

90) organizowanie akcji porządkowych, 

91) przeprowadzenie kontroli pracowników obsługi w ciągu tygodnia i prowadzenie 

stosownej dokumentacji w tym względzie, 

92) właściwe zabezpieczanie i rozprowadzanie wśród pracowników obsługi środków 

czystości, 

93) prawidłowe i systematyczne zaopatrzenie szkoły poprzez, zakup środków czystości, 

biletów, druków ścisłego zarachowani, sprzętu itp. 

 

Dodatkowo: 

94) prowadzenie SIO starego,  

95) prowadzenie SIO nowego,  

96) projekty- koordynacja projektu „Umiem pływać”, projektu „Intjo” 

97) administrowanie LIBRUSEM,  

98) administrowanie szkolną stroną, 

99) pisma,  

100) dotacja podręcznikowa,  

101) Sanepid,  

102) przeglądy,  

103) szkolenia,  

104) kursy, 

105) narady,  

106) rady pedagogiczne,  

107) wywiadówki,  

108) obiady dla uczniów- zestawienia do GOPS,  

109) sprawy bieżące (25 nauczycieli, 136 uczniów, ok. 130 rodziców, 3 pracowników 

obsługi, itd.,) 

110) prowadzenie lekcji (5 godzin) 

 

Oto zarys pracy dyrektora, mojej pracy. W tym miejscu podam wynagrodzenie: mniejsze niż 

nauczyciele dyplomowani, nauczyciele z nadgodzinami (ok. 4100 zł m-c).  

Pensja nie motywuje. Ale sama praca i kontakt z ludźmi zdecydowanie TAK.  

 


