
Załącznik nr 1 

 

W paragrafie 34 wprowadza się pkt 1,2 i 3 w brzmieniu: 
 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia, dla których 

funkcjonowania tworzy się stanowiska: 
1.1  Kierownika internat, 

1.2 Kierownika obiektów sportowych, 

 

2. Kierownik internatu 

2.1 Kompetencje kierownika internatu: 

1) współdziałanie z dyrektorem szkoły w opracowaniu rocznych planów pracy 

dydaktyczno-wychowawczych, 

2) obserwowanie zajęć wychowawczych wychowanków internatu, 

3) udzielanie wychowawcom instruktażu i niezbędnej pomocy przez omawianie 

obserwowanych zajęć i wydawanie zaleceń, 

4) przeprowadzenie kontroli w magazynie: pościelowym, przemysłowym  

i żywnościowym, 

5) wnioskowanie w sprawie planowania i przebiegu remontów w internacie, 

6) czynny udział w pracach Zespołu Wychowawczego. 

2.2 Kierownik internatu uprawniony jest do: 

1) wydawania bieżących decyzji w ramach obowiązujących przepisów, a dotyczących 

organizacji opieki i wychowania w internacie, 

2) w zakresie polityki kadrowej wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie: 

a) zatrudniania i przenoszenia wychowawców internatu, 

b) zatrudniania, przenoszenia i zwalniania innych pracowników internatu, 

c) przyznawania wychowawcom nagród, 

3) współdziałania z dyrektorem szkoły przy ustalaniu oceny pracy dydaktyczno-

wychowawczej wychowawców internatu, 

4) wnioskowania w zakresie wysokości premii uznaniowej pracowników internatu, 

5) kierowania pracą wychowawców internatu. 

2.3 Kierownik internatu odpowiedzialny jest za: 

1) zapewnienie wychowankom opieki w czasie odbywania przez nich nauki  

poza miejscem stałego zamieszkania (w internacie), 

2) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania, 

3) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa 

wychowanków, 

4) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

5) kształcenie - zgodnych z założeniami demokratycznego wychowania postaw 

ideowych wychowanków, 

6) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej 

rozrywki, 

7) upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu  

i dbałość o stan zdrowia, 

8) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych, 

9) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności  

i samorządności, 

10) kształtowanie atmosfery pracy w gronie wychowawców i pracowników 

administracyjno-obsługowych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia, 



11) przestrzeganie i wykonywanie przepisów i zaleceń władz szkolnych  

oraz dyscypliny pracy w internacie, 

12) prawidłowe administrowanie gospodarką internatu, dysponowanie środkami 

materialnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji takich jak: 

a) dzienniki zajęć grup wychowawczych, 

b) księga wyjść i wyjazdów wychowanków, 

c) roczny plan pracy internatu, 

d) plan dyżurów personelu pedagogicznego, 

e) książka protokołów rady wychowawczej internatu, 

f) notatki poobserwacyjne, 

      14) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły. 

 

3. Kierownika obiektów sportowych, 

1) Kierownik obiektów sportowych odpowiedzialny jest za: 

a) planowanie i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie obiektów, 

b) współdziałanie z instytucjami oraz placówkami oświatowymi, kultury i sportu, 

w szczególności z klubami sportowymi, 

c) organizowanie i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu klientom 

indywidualnym i instytucjom, 

d) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów poprzez: 

 nadzorowanie pracy pracowników hali sportowej, sporządzanie 

harmonogramu pracy, 

 dbanie o pełne wykorzystanie pomieszczeń, 

 prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, 

 utrzymywanie w sprawności urządzeń, sprzętu oraz środków trwałych, 

 utrzymywanie porządku i czystości w obiektach sportowych i na terenie do 

nich przyległym, 

 stosowanie zasad oszczędnego gospodarowania energią elektryczną 

i cieplną, wodą oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi, 

 zabezpieczenie mienia oraz właściwego stanu sanitarnego, 

 przestrzeganie  regulaminów obiektów sportowych. 

 dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp, 

 organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na 

terenach zielonych wokół obiektów sportowych. 

e) przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności 

obiektu, 

f) wykonywanie zaleceń właściwych organów odnośnie zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku, 

g) opracowywanie kalendarza i realizacji imprez rekreacyjno-sportowych oraz 

kulturalnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

W paragrafie 3 wprowadza się pkt 2 i 3 w brzmieniu: 

 

2. Szkoła kształci młodzież a kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, 

3. W wyjątkowych sytuacjach szkoła kształci na odległość w sposób określony prawem oraz 

zarządzeniem dyrektora. 

 
 


