
ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ
I ODPOWIEDZIALNOŚCI

dla Pani Zofii Gaciąg zatrudnionej na stanowisku
Kierownika Gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 4

w Siedlcach

A. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy:

1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
pracy lub umową o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) bezwzględnie przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku w szkole,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro szkoły, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego.

B. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem
pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach
i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, instalacji, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład
w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym  w zakładzie pracy wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także osoby
znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie,
7)  współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Zakres obowiązków na stanowisku pracy Kierownika Gospodarczego:

1. Kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły.

2. Określa zadania pracowników administracji i obsługi szkoły.



3. Organizuje i nadzoruje prace remontowe w szkole:
- planuje wykonanie potrzebnych remontów w placówce,
- zabezpiecza ich realizację,
- sporządza sprawozdawczość w tym zakresie.

4. Zapewnia sprawność techniczną i eksploatacyjną budynku szkoły, dróg wewnętrznych oraz
urządzeń:
- dba o sprawność i terminowość okresowych przeglądów instalacji p/poż., odgromowej,
elektrycznej, gazowej, wod-kan., grzewczej,
- organizuje konserwację i naprawy urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.

5. Zaopatruje szkołę w:
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń szkolnych,
- materiały biurowe, eksploatacyjne, prasę i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania  placówki,
- odzież ochronną i środki bhp dla pracowników,
- artykuły stanowiące wyposażenie szkoły i prowadzi stosowną dokumentację.

6. Prowadzi magazyn środków czystości i sporządza zużycie tych środków na koniec miesiąca.

7. Prowadzi ewidencję wartościową i ilościową wyposażenia szkoły:
- księgi inwentarzowe,
- księgi środków trwałych,
- księga obiektu budowlanego.
Znakuje sprzęt i wyposażenie.

8. Sporządza umowy najmu.

9. Przygotowuje dane do projektu budżetu szkoły odnośnie wydatków rzeczowych szkoły:
- na zakup energii,
- materiałów i wyposażenia,
- usług pozostałych,
- innych opłat
oraz odnośnie płac pracowników administracyjno - obsługowych.

10. Prowadzi rejestr zobowiązań finansowych szkoły oraz określa zaangażowanie.

11. Zapewnia utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły

12. Prowadzi teczki akt osobowych pracowników administracji i obsługi zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz ewidencję czasu pracy i rejestr zwolnień lekarskich
podległych pracowników.

13. Opracowuje miesięczne harmonogramy pracowników obsługi.

14. Prowadzi dokumentację Zakładowej Komisji Gospodarującej Środkami Socjalnymi, a w
szczególności:

 Pożyczek
 Zapomóg
 Wypoczynku letniego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i

dzieci pracowników Szkoły



15. W przypadku uzasadnionych potrzebami służbowymi wykonuje polecenia przełożonego,
które nie są wyszczególnione w niniejszym zakresie obowiązków a wiążą się z rodzajem
wykonywanej pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami praw pracy lub umową o pracę.

D. Zakres uprawnień

Ma Pani uprawnienia do:

1. informacji oraz udostępniania tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w
zatrudnieniu,

2. informacji o zatrudnieniu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
3. otrzymania świadectwa pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

E. Zakres odpowiedzialności

Kierownik Gospodarczy ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem szkoły za:

1. dyscyplinę, poziom i atmosferę swoich podwładnych
- bieżące zabezpieczenie budynku i wyposażenia szkoły,
- sprawność urządzeń i instalacji,
- oszczędność materiałów i energii,
- grzeczną i miła obsługę interesantów.

2. Porządkową za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bhp oraz ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy zgodnie z art. 108-113 Kodeksu
Pracy,

3. dyscyplinarną za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych zgodnie z
art. 52 Kodeksu Pracy,

4. materialną za wyrządzoną szkodę szkole zgodnie z art. 114-122 Kodeksu Pracy.

F. Podległość służbowa

Bezpośrednim przełożonym Pani jest Dyrektor szkoły
Pan Przemysław Anusiewicz.

Z niniejszym zakresem obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności
zapoznałam się i przyjmuję do realizacji

--------------------------------------------------------------------
(data i podpis pracownika)


