Załącznik nr 3
do Zarządzenia dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 5 w
Pabianicach
z dnia 20.05.2002r.

Zakres
obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności
samodzielnego referenta ds. administracyjnych
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pabianicach.
I.

Podporządkowanie służbowe
1. Samodzielny referent ds. administracyjnych podlega bezpośrednio dyrektorowi
szkoły
2. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i
rzeczowym wykonanie zadań, wynikających z zakresu obowiązków
II. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z
realizowanych zadań i obowiązków służbowych
2. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu szkoły
poprzez:
 przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie z
obowiązującymi przepisami
 prowadzenie dziennika korespondencji i książki doręczeń
 gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń i okólników
 prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje i
inne), zużycia znaczków pocztowych, biletów komunikacji miejskiej itp.,
 zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych i
wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie pieczęci
urzędowych
 organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę
baz danych
 właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, wynikającej
z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,
 przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej
 prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi
 organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji i przesyłek pocztowych
 obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów
komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (np. „sekretariat uczniowski”,
edytor tekstów)
 maszynopisanie
 obsługa kserokopiarki i centralki telefonicznej
 przygotowywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, służbowych, duplikatów
świadectw, zaświadczeń itp.
3. Współpraca z dyrekcją szkoły we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania
placówki, a szczególnie w zakresie:
 prowadzenia księgi uczniów,
 prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i
podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego obowiązku





prowadzenia księgi ocen
opracowania sprawozdawczości statystycznej
gromadzenia, wstępnej weryfikacji i opracowywania wniosków oraz realizacji
funduszu świadczeń socjalnych
4. Prowadzenie kasy szkoły - obowiązki kasjera, w tym szczególnie:
 przechowywanie pod ścisłym zamknięciem gotówki, raportów kasowych, znaczków
pocztowych, czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz księgi druków ścisłego
zarachowania
 rejestrowanie wszystkich zrealizowanych czeków w księdze druków ścisłego
zarachowania
 wypłacanie uposażeń pracownikom na podstawie list płac w terminach podanych na
listach płac, zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego
 sporządzanie zapotrzebowania do banku na gotówkę z wyszczególnieniem nominałów
 wypłacanie gotówki na podstawie zrealizowanych rachunków, faktur, delegacji
służbowych itp., zatwierdzonych przez dyrektora i księgową
 podejmowanie gotówki z banku na wypłaty oraz realizowanie bieżących rachunków na
podstawie czeków gotówkowych
 odprowadzanie kwot przekraczających pogotowie kasowe i ich rozliczanie
 terminowe sporządzanie raportów kasowych
 wypisywanie przelewów oraz czeków gotówkowych i ich terminowe przekazywanie
 współpraca z bankiem poprzez prowadzenie korespondencji bankowej
 wystawianie dowodów przychodowych na wpłaty gotówkowe
 ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości
 współpraca z księgową w zakresie prowadzenia kasy i obrotu finansowego
 znajomość zasad obsługi programów komputerowych, niezbędnych dla właściwej
współpracy z księgową w zakresie przygotowania list płac
5. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami
nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez
niego obowiązków
6. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.
7. Samodzielny referent ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych
przez siebie decyzji.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb
placówki.
III. Zakres uprawnień:
1. Samodzielny referent ma prawo do:
- wnioskowania we wszystkich sprawach, wynikających z
funkcjonowania placówki
- reprezentowania na zewnątrz interesów szkoły w sprawach
wynikających z zakresu czynności
2. zastępuje intendenta w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
funkcjonowania stołówki w okresach jego nieobecności
Czas pracy: 40 godzin / tygodniowo.

