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W PSP im. Jana Pawła II w Szczedrzyku  obowiązują następujące regulaminy, 

instrukcje, procedury: 

 

1. Regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Regulamin pracy. 

4. Regulamin premiowania. 

5. Regulamin wynagradzania. 

6. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły. 

7. Regulamin kontroli wewnętrznej. 

8. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego. 

9. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom. 

10. Regulamin MFŚS. 

11. Regulamin gospodarowania środkami MFŚS. 

12. Regulamin porządkowy. 

13. Regulamin Rady Rodziców. 

14. Regulamin dyżurów nauczycieli. 

15. Regulamin uczniowski wewnętrzny. 

16. Regulamin biblioteki szkolnej. 

17. Regulamin świetlicy szkolnej. 

18. Regulamin wydawania mleka w świetlicy. 

19. Regulamin zachowania uczniów korzystających z posiłków w stołówce 

szkolnej. 

20. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej. 

21. Regulamin pracowni komputerowej.  

22. Regulamin pracowni plastycznej. 

23. Regulamin korzystania z szatni szkolnej. 

24. Regulamin zachowania uczniów odjeżdżających ze szkoły autobusem 

szkolnym. 

25. Regulamin postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

26. Regulamin postepowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania 

obowiązku szkolnego. 

27. Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych. 

28. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 

29. Regulamin służby przygotowawczej. 

30. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 

31. Instrukcja inwentaryzacyjna szkoły. 

32. Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programu nauczania w PSP  

 w Szczedrzyku. 
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33. Procedura dopuszczenia podręcznika w PSP w Szczedrzyku 

34. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w PSP w Szczedrzyku 

35. Procedura awansu zawodowego nauczyciela obowiązująca w PSP  

 w Szczedrzyku. 

36. Procedura wydawania duplikatów. 

37. Procedura podziału na równoległe zespoły klasowe uczniów. 

38. Procedura organizowania dyskotek na terenie szkoły. 

39. Procedury doraźnych zastępstw. 

40. Procedury kontaktów z rodzicami. 

41. Procedury wyjścia poza szkołę uczniów wraz z nauczycielem w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych. 

42. Procedury postepowania służbowego w sytuacji interwencji wychowawczej 

oraz zagrożenia uczniów demoralizacją. 

43. Procedury interwencji kryzysowej. 

44. Procedury interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci samobójczej dokonanej 

na terenie szkoły i poza nią. 

45. Procedury interwencji kryzysowej w szkole w sytuacji usiłowania lub zamiaru 

samobójczego. 

46. Zasady działania rzecznika praw ucznia. 

47. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej. 

 
 


