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                              ……Beata Kulczak…. 

(imię i nazwisko pracownika) 

 
K A R T A     S T A N O W I S K A     P R A C Y 

 
………………………………………………… 

(pieczątka urzędu) 
 

Stanowisko:   
 
Wchodzi w skład:            

Podinspektor ds. oświaty 
 
Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 

  
Bezpośredni przełożony: 
 

Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 
 

 
I.  Do zadań stanowiska ds. oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako 

organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w zakresie określonym 
ustawą o systemie oświaty m.in.:  

1. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, 
2. kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 
3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych wraz z dokonanymi 

zmianami w formie aneksów, 
4. prowadzenia procedury awansu zawodowego,  
5. powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania 

dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, 
6. prowadzenia spraw dotyczących wyprawki szkolnej,  
7. prowadzenia postępowań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników,  
8. współpracy z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, oraz innymi    

instytucjami i związkami zrzeszającymi pracowników oświaty, 
9. opracowywania projektów regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania nagród za 

ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 
10. opracowywania planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
11. prowadzenia dokumentacji organizacyjnej placówek oświatowych w gminie, 
12. przygotowania projektów, materiałów informacyjnych, analiz i uchwał dla potrzeb Rady i jej organów 

związanych z oświatą w gminie, 
13.  koordynowania dowozów dzieci do szkół w zakresie dowozów organizowanych przez Gminę, 
14.  organizowanie spotkań Burmistrza z dyrektorami szkół, 
15. analiza finansowa placówek oświatowych, 
16. przygotowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z rozliczeniem dotacji, 
17. prowadzenia rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli, 
18. realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3, 
19. realizacja obowiązku nauki oraz spraw rekrutacji do szkół, 
20. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  
21. rozliczanie i analiza kosztów dostarczenia oraz zużycia mediów energetycznych w świetlicach 

należących do gminnego zasobu, 
22. zapewnienie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynków dostaw materiałów, w 

szczególności materiału opałowego, 
23. udział w pracach dotyczących przygotowywania materiałów do określenia przedmiotu zamówienia na 

zadania inwestycyjne z zakresu stanowiska pracy, 
24. weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (środki unijne, krajowe 

programy wsparcia, itp.) na zadania realizowane w ramach stanowiska pracy, 
25. udział w pracach dotyczących  przygotowywania materiałów do projektów i wniosków o środki 

pomocowe na realizację inwestycji, w szczególności harmonogramów rzeczowo finansowych, 
terminów realizacji przedsięwzięcia i możliwych do osiągnięcia wskaźników, 

26. sporządzanie sprawozdań i informacji do celów wewnętrznych i statystycznych. 
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27. wykonywanie innych poleceń Burmistrza, Sekretarza, Naczelnika Wydziału, Kierownika Referatu 

 
II.   Osoba, którą pracownik zastępuje:  stanowisko ds. partycypacji społecznej 
Osoba, która zastępuje pracownika:     Kierownik Referatu 
     
 
 
 


