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Informacja o stanie jednostki organizacyjnej p.n. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w 
Busku-Zdroju  

1) Dane adresowe:  
· I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,  
· al. Mickiewicza 13,  
· 28-100 Busko-Zdrój,  
· tel./fax: 41 3783653,  
· email: lo1busko@lo1busko.civ.pl,  
· www.lobusko.pl  
2) Status prawny :  
· publiczna szkoła ponadgimnazjalna,  
· organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,  
· organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Kielcach.  
3) Przedmiot działania i kompetencje:  
· Statut – dostępny na www.lobusko.pl 
4) Osoby sprawujące funkcje kierownicze:  
· Dyrektor mgr Tomasz Galant,  
· Wicedyrektor mgr Anna Kolarz,  
· Wicedyrektor mgr Ewelina Szymczyk-Krzemińska,  
· Kierownik internatu mgr Włodzimierz Dryja.  
5) Organy jednostki :  
· Dyrektor,  
· Rada Pedagogiczna,  
· Rada Rodziców,  
· Samorząd Uczniowski.  
6) Majątek, którym dysponuje jednostka:  
· majątek trwały wartość: 14 249 027,55 
· majątek ruchomy wartość: 1 249 594,86 
· właściciel majątku: Powiat Buski – w trwałym zarządzie szkoły.  
7) Podstawa funkcjonowania:  
· Uchwała nr XXXV/207/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku,  
· Statut szkoły,  
· Regulamin rady pedagogicznej,  
· Program wychowawczo-profilaktyczny,  



· Przedmiotowe zasady oceniania,  
· Regulamin rady rodziców,  
· Regulamin samorządu szkolnego,  
· Regulamin internatu,  
· Regulamin rekrutacji uczniów,  
· Regulamin kar i nagród,  
· Regulamin biblioteki,  
· Regulamin pomocy materialnej uczniom,  
· Regulamin wycieczek szkolnych,  
· Regulamin ochrony danych osobowych, 
· Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  
· Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi,  
· Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
· Plan redukcji absencji.  
Wymienione dokumenty dostępne są na stronie www.lobusko.pl (zakładka dokumenty szkolne) lub 
w sekretariacie szkoły.  
8) Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:  
· odbywa się tymczasowo, jeżeli zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego,  
· ostatecznie, jeżeli odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty.  
W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i  
placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna. Sprawy załatwiane są :  
-odręcznie (polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy zwięzłej odpowiedzi lub 
zamieszczenia odręcznej notatki wskazującej na sposób jej załatwienia),  
- korespondencyjnie (polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę). Sprawy załatwiane są 
wg kolejności ich wpływu, stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym 
pismem bez łączenia jej z inną sprawą.  
Miejsce przyjmowania interesantów:  
- Sekretariat szkoły 
- Pedagog szkolny 
- Pielęgniarka szkolna  
9) W szkole prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:  
Sekretariat, księgowość, kadry  
– Księga korespondencyjna, 
– Rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej,  
– Ewidencja uczniów naszej szkoły,  
– Ewidencja wyjść w godzinach pracy, 
– Ewidencja pieczęci i pieczątek,  
– Ewidencja emerytów i rencistów, 
– Rejestr wydanych świadectw absolwentom,  
– Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,  
– Rejestr druków ścisłego zarachowania,  
– Rejestr wypadków (uczniów i pracowników),  
– Rejestr faktur, 
– Rejestr wydanych delegacji,  
– Arkusze ocen,  
– Protokoły egzaminów maturalnych,  
– Rejestr wydanych zaświadczeń,  
– Rejestr zarządzeń dyrektora, 
– Rejestr uchwał i zebrań Rady Pedagogicznej,  
– Zestawienie obrotów i sald,  
– Rejestr zatrudnionych nauczycieli,  
– Rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi,  
– Ewidencja akt osobowych,  
– Ewidencja urlopów,  
– Ewidencja wydanej odzieży ochronnej i roboczej,  
– Ewidencja godzin pracy pracowników obsługi i administracji, 
– Rejestr zwolnień lekarskich,  
– Książki inwentarzowe.  
Szkoła prowadzi wewnętrzne archiwum. Osoba ubiegająca się o wgląd do dokumentów lub o 
wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.  



10) Ogłoszenia o zamówieniach publicznych umieszczane są na stronie szkoły (www.lubusko.pl) 
11) Nabór pracowników niepedagogicznych (samorządowych) :  
· Odbywa się według Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  
· Ogłoszenie i wynik w/w naboru zamieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego,  
12) Wyniki kontroli dostępne są dla zainteresowanych po złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.  
13) Realizowane programy dostępne są na stronie www.lobusko.pl 
14) Skład zespołu redakcyjnego BIP:  
· wicedyrektor mgr Anna Kolarz,  
· wicedyrektor mgr Ewelina Szymczyk-Krzemińska,  
· mgr Marta Sutkowska 
 
 
INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANYCH SPRAW I KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA 
W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Busku Zdroju obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna z 
dnia 01.02.2017 r., oparta na rzeczowym wykazie akt: 

1. System ten polega na klasyfikacji akt w układzie rzeczowym stanowiącym podstawę 
rejestrowania spraw, znakowania pism. 

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I SKŁADNICY AKT ARCHIWUM 
W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki prowadzone są ewidencje i rejestry: 

 druków ścisłego zarachowania (świadectw, legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych), 
 księga uczniów, 
 księga arkuszy ocen, 
 ewidencja wydawanych świadectw dojrzałości, 
 księga etatów, 
 dziennik korespondencji, 
 wypadków uczniów, pracowników, 
 nagród i odznaczeń, 
 pracowników przechodzących na emeryturę, 
 zaświadczeń wydawanych uczniom, 

 
SKŁADNICA AKT 

1. Akta przechowywane są w sekretariacie szkoły przez okres 2 lat, następnie przekazywane do 
archiwum szkolnego. 

2. Zgodę na wypożyczanie lub udostępnianie dokumentacji pracownikowi lub innej jednostce 
wydaje dyrektor szkoły. 

3. Aby skorzystać z akt należy wypełnić kartę udostępnienia. 
4. Korzystający z dokumentów odpowiada za ich stan i zwrot w terminie. 

Zadania statutowe szkoły realizowane są wg. niżej podanych dokumentów: 

1. Ramowe plany nauczania. 
2. Statut szkoły. 
3. Regulamin rady pedagogicznej. 
4. Program wychowawczo-profilaktyczny. 
5. Przedmiotowe zasady oceniania. 
6. Regulamin rady rodziców. 
7. Regulamin rekrutacji uczniów. 
8. Regulamin biblioteki. 
9. Regulamin kar i nagród. 
10. Szkolny wykaz programów nauczania. 
11. Regulamin pomocy materialnej uczniom. 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy 
jednostek. 


