
Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Środzie Wlkp.

Rozdział I
Postanowienia og�lne

� 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie 
Wlkp. zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwany dalej Ośrodkiem oraz zakresy spraw 
załatwianych przez poszczeg�lne stanowiska pracownicze.

� 2. W/w jednostka działa na podstawie Uchwały Rady Powiatu Średzkiego 
nr XIX/83/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia    
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z p�źn. zm.      

� 3. Podstawą prawną funkcjonowania Ośrodka są:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 

p�źn. zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 

roku w sprawie warunk�w i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz 
organizacji i sposobu działania plac�wek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu 
ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradc�w metodycznych, warunk�w i 
trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 
779),

3) Statut Ośrodka.
� 4. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
� 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
� 6. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.00 do 15.00.
� 7. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracownik�w.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Ośrodka

� 8. Ośrodek realizuje następujące zadania:
1) diagnozuje potrzeby w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli podległego 

rejonu,
2) udziela nauczycielom pomocy metodycznej i specjalistycznej w formie 

konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
3) opiniuje na życzenie programy autorskie i prowadzi ich ewidencję,
4) pomaga w opracowaniu wzorcowych dokument�w pracy nauczycieli: plan�w 

pracy pedagogicznej, scenariuszy zajęć itp.,
5) wsp�łpracuje z dyrektorami szk�ł w zakresie:

a) dostarczania narzędzi do badania osiągnięć uczni�w, 
b) na wniosek dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela wydaje opinię o 

pracy nauczyciela,
6) organizuje kursy doskonalące, kwalifikacyjne i inne,
7) organizuje pokazowe lekcje doradc�w, szczeg�lnie dla nauczycieli stażyst�w,
8) propaguje i wdraża do praktyki szkolnej nowe metody, techniki i środki 

kształcenia,
9) organizuje warsztaty i szkolenia dla nauczycieli,
10) udziela pomocy w wyborze program�w nauczania i podręcznik�w, zgodnie 

z obowiązującymi podstawami programowymi,
11) promuje najlepsze pomoce dydaktyczne,
12) organizuje spotkania z pracownikami naukowymi,
13) organizuje działania na rzecz awansu zawodowego nauczycieli,



14) zapewnia dostęp do nowości wydawniczych, wskazuje aktualną bibliografię 
w obszarze reformy programowej. 

Rozdział III

Organizacja i zasady funkcjonowania Ośrodka

� 9. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

- Dyrektor plac�wki
- Gł�wny księgowy
- Specjalista ds. płacowych i kadrowych
- Referent
- Doradcy metodyczni

� 10. Organizacja jednostki opiera się na zasadach jednoosobowego 
kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności oraz 
indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

� 11. W czasie nieobecności Dyrektora, jego zadania i kompetencje 
przejmuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie 
udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział IV

Zakresy zadań dyrektora i pozostałych stanowisk pracy

� 12. Dyrektor:
1) kieruje Ośrodkiem, organizuje i nadzoruje pracę, reprezentuje plac�wkę na 

zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracownik�w,
3) ustala szczeg�łowy zakres i podział czynności, odrębnie dla pracownik�w 

merytorycznych i administracyjnych,
4) udziela zam�wień publicznych, zgodnie z posiadanym upoważnieniem,
5) realizuje budżet Ośrodka,
6) zatrudnia, zwalnia, pracownik�w Ośrodka, 
7) sprawuje nadz�r pedagogiczny nad doradcami metodycznymi,
8) ustala gł�wne kierunki działania i opracowuje plan pracy, 
9) wnioskuje do organu prowadzącego w sprawie zmian w statucie i strukturze 

organizacyjnej,
10) zapewnia realizację statutowych zadań Ośrodka,
11) organizuje powiatowe konkursy i olimpiady przedmiotowe,
12) wsp�łpracuje ze szkołami w celu realizacji zdań.

� 13. Gł�wny księgowy:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami,
2) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym,
4) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokument�w 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
A ponadto:

5) opracowuje projekty przepis�w wewnętrznych wydawanych przez 
Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

6) przygotowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz na 
bieżąco kontroluje i analizuje jego wykonanie,

7)  prowadzi obsługę finansowo-księgową, nadzoruje i rozlicza 



inwentaryzację.

� 14. Pracownik ds. płacowych i kadrowych:
1) prowadzi sprawy płacowe i osobowe pracownik�w Ośrodka,
2) ewidencjonuje czas pracy pracownik�w,
3) załatwia sprawy rentowe i emerytalne pracownik�w Ośrodka,
4) sporządza listy płac,
5) załatwia sprawy socjalne pracownik�w Ośrodka,
6) sporządza polecenia przelew�w, potrącenia z listy płac,
7) przygotowuje i rozlicza dokumenty dotyczące Zakładu 

Ubezpieczeń
Społecznych.

� 15. Referent:
1) prowadzi sprawy dotyczące podr�ży służbowych,
2) oznacza pisma wychodzące z Ośrodka symbolem – PODN/nr/rok i prowadzi 

ich ewidencję, 
3) prowadzi karty wynagrodzeń zatrudnionych pracownik�w,
4) sporządza przelewy bankowe,
5) sporządza i prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń po szkoleniach 
prowadzonych przez doradc�w metodycznych,
6) wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora i doradc�w metodycznych 
związane z funkcjonowaniem Ośrodka (odbi�r poczty elektronicznej, wysyłanie 
korespondencji do gmin oraz plac�wek oświatowych).

� 16. Doradcy metodyczni:
1) diagnozują potrzeby i oczekiwania nauczycieli powiatu,
2) opracowują i przekazują nauczycielom materiały metodyczne,
3) prowadzą doradztwo metodyczne,
4) biorą udział w ocenie pracy nauczycieli,
5) wspierają metodycznie nauczycieli, przedszkoli, szk�ł 

podstawowych, gimnazj�w i szk�ł ponadgimnazjalnych w zakresie 
wynikającym z priorytet�w MEN i Kuratorium Oświaty oraz potrzeb w 
zakresie doskonalenia dyrektor�w i nauczycieli wynikających z diagnozy 
potrzeb,

6) prowadzą warsztaty, zespoły samokształceniowe, konferencje, 
lekcje koleżeńskie, seminaria, szkolenia, kursy i inne formy pracy 
umożliwiające rozw�j zawodowy nauczycieli,

7) doskonalą własny warsztat pracy poprzez uczestnictwo w r�żnych formach 
organizowanych przez MEN, ODN w Poznaniu, CODN, wydawnictwa i 
inne ośrodki,

8) udostępniają i rozpowszechniają materiały wypracowane przez ODN w 
Poznaniu, CODN w Warszawie,

9) wsp�łpracują z nauczycielami powiatu średzkiego,
10) wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli,
11) organizują i pomagają w przeprowadzaniu konkurs�w przedmiotowych,   

imprez o zasięgu powiatowym,
12) organizują pomoc merytoryczną i metodyczną przy warsztacie nauczyciela 

ze szczeg�lnym uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających 
pracę, nauczycieli stażyst�w i kontraktowych,

13) udzielają konsultacji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, 
14) pełnią dyżury w PODN, 
15) opracowują i dokumentują realizację rocznych plan�w pracy,
16) wsp�łpracują z: dyrektorami szk�ł w zakresie oceny pracy nauczycieli, 

wydawnictwami oświatowymi, ze środowiskiem lokalnym, 



nauczycielami doradcami z innych ośrodk�w, Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu.

Rozdział V

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosk�w

� 17. Dyrektor Ośrodka w Środzie Wlkp. przyjmuje w sprawach skarg i 
wniosk�w raz w tygodniu, tj. w środy w godzinach od 12.00 do 14.00

� 18. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i 
wniosk�w codziennie w godzinach urzędowania.

� 19. W przypadku gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od 
pracy Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosk�w w 
następnym dniu roboczym w godzinach od 12.00 do 14.00.

� 20. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności 
pracownik�w.

� 21. Ewidencję skarg i wniosk�w prowadzi Dyrektor.

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism i decyzji

� 22. Dyrektor Ośrodka podpisuje:
1) zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności bieżącej 

Ośrodka,
4) pisma kierowane do samorząd�w gmin, powiat�w, wojew�dztw, Kuratorium 

Oświaty, Dyrektor�w plac�wek oświatowych,
5) decyzje w sprawach kadrowych,
6) upoważnienia do działania w jego imieniu,
7) umowy cywilno-prawne.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

� 23. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracownik�w określa Regulamin pracy ustalony przez 

Dyrektora Ośrodka.

� 24. Regulamin organizacyjny łącznie ze Statutem stanowią całość  
przepis�w regulujących organizacją wewnętrzną Ośrodka. 

� 25. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia.


