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Postanowienia wstępne

§ 1
1. Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie zasad  postêpowania zapewniaj¹cych sprawne                     wykonywanie czynnoœci kancelaryjnych w Zespole Szkó³  w ¯elistrzewie.
2. Okreœlone w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynnoœci kancelaryjnych zapewniaj¹   jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronê przed uszkodzeniem, zniszczeniem b¹dŸ utrat¹ dokumentów w szkole.
3. Odrêbne przepisy normuj¹ tryb postêpowania z dokumentacj¹ niejawn¹.
4. U¿yte w instrukcji pojêcia oznaczaj¹:
szko³a	- Zespó³ Szkó³ w ¯elistrzewie,
dyrektor – Zespo³u Szkól  w ¯elistrzewie,
komórka organizacyjna - wewnêtrzne komórki szko³y, do których zadañ nale¿y ostateczne pod wzglêdem merytorycznym za³atwienie sprawy,
kancelaria- sekretariat szko³y za³atwiaj¹cy sprawy obs³ugi kancelaryjnej dyrektora szko³y, jego zastêpców  oraz komórek organizacyjnych,
pracownik – osoba zatrudniona w szkole, która prowadzi  sprawê pod wzglêdem merytorycznym                      i przechowuje dokumentacjê sprawy,
sprawa -  zdarzenia  lub stanu rzeczy wymagaj¹cy podjêcia i wykonania czynnoœci urzêdowych,
proces dokumentowy z wykorzystaniem akt sprawy,
akta sprawy - ca³a dokumentacja dotycz¹ca tego samego zdarzenia (wszystkie pisma, dokumenty, notatki, fotokopie, formularze, plany, rysunki) zawieraj¹ca dane, które mog¹ byæ istotne przy rozpatrywaniu sprawy 
spis spraw - formularz s³u¿¹cy do chronologicznego rejestrowania spraw; prowadzi siê oddzielnie dla ka¿dej teczki za³o¿onej dla ka¿dej koñcowej pozycji z rzeczowego wykazu akt,
korespondencja – ka¿de pismo wp³ywaj¹ce do szko³y lub wysy³ane przez szko³ê ( z
 wy³¹czeniem pism i informacji reklamowych),
przesy³ka – pisma oraz pakiety otrzymywane i wysy³ane za poœrednictwem poczty, goñca, a tak¿e, faksy, poczta elektroniczna (e – meil )
noœnik informatyczny - dyskietkê, pendrive lub inny noœnik, na którym zapisano w formie elektronicznej treœæ dokumentu, pisma itp.,
pieczêæ - stemple lub ich wizerunki na noœniku elektronicznym, nag³ówkowe, imienne do podpisu itp.,
pieczêæ urzêdowa - pieczêæ okr¹g³¹ z wizerunkiem  god³a polskiego  poœrodku i nazw¹ w otoku lub jej wizerunek na noœniku elektronicznym,
rejestr  kancelaryjny -  ksiêga kancelaryjna -rejestr przychodz¹cych i wychodz¹cych pism,
rzeczowy wykaz akt - wykaz hase³ rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacj¹ archiwaln¹ akt,
teczka aktowa (spraw) - teczkê wi¹zan¹, skoroszyt, segregator itp., s³u¿¹ce do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie za³atwionych, objêtych t¹ sam¹ grup¹ akt ustalon¹ wykazem akt i stanowi¹c¹ przewa¿nie odrêbn¹ jednostkê archiwaln¹,
znak akt - zespó³ symboli okreœlaj¹cych przynale¿noœæ sprawy do okreœlonej komórki organizacyjnej i do okreœlonej grupy rzeczowego wykazu akt,
znak sprawy - zespó³ symboli okreœlaj¹cych przynale¿noœæ sprawy do okreœlonej komórki organizacyjnej i okreœlonej grupy spraw.

5. Do podstawowych czynnoœci kancelaryjnych nale¿y:
ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdzia³ i rozliczanie korespondencji oraz przesy³ek,
prowadzenie ewidencji wp³ywów specjalnych i wartoœciowych,
sporz¹dzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
wysy³anie korespondencji i przesy³ek,
przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obs³uga poczty elektronicznej itp.,
	udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do w³aœciwych komórek organizacyjnych  lub stanowisk pracy.
6. Czynnoœci kancelaryjne wykonuj¹: 
kancelaria,
	pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne za³atwienie danej sprawy,




Przyjmowanie i obieg korespondencji

§ 2

1. Korespondencjê przyjmuje kancelaria szko³y, rejestruje j¹ w rejestrze korespondencji (za³¹cznik nr 5) i przekazuje j¹ dyrektorowi szko³y.
2.  Dyrektor dekretuje korespondencjê i poprzez  kancelariê przekazuje do za³atwienia komórkom organizacyjnym, zgodnie z w³aœciwoœci¹.
3. Pracownik kancelarii otwiera wszystkie przesy³ki z wyj¹tkiem: poufnych adresowanych do dyrektora szko³y, odpowiednio oznaczonych (np. do r¹k w³asnych,  poufne)
Przesy³ki te jak i inne zastrze¿one przez dyrektora kancelaria przekazuje adresatom bez otwierania.
4. Po otwarciu koperty sprawdza siê:
	czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

czy znajduj¹ siê w niej wszystkie pisma, których symbole s¹ uwidocznione na kopercie,
czy do³¹czone s¹ wymienione w piœmie za³¹czniki.
Brak za³¹czników lub otrzymanie samych za³¹czników bez pisma zasadniczego odnotowuje siê na danym piœmie lub za³¹czniku.
6. Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym i ze stemplem pocztowym do³¹cza siê tylko do pism:
	poufnych, wartoœciowych, poleconych, ekspresowych, za dowodem  dorêczenia,

dla których istotna jest data nadania (stempla pocztowego) np. skargi, odwo³ania,
w których brak nadawcy lub daty pisma,
	mylnie skierowanych  tj. niezgodnie z w³aœciwoœci¹,

za³¹czników nades³anych bez pisma zasadniczego,
w razie niezgodnoœci zapisów na kopercie z ich zawartoœci¹.

7. Pozosta³e koperty nie do³¹czone do pism przekazuje siê na makulaturê.
8. Na pismach wp³ywaj¹cych sekretariat odciska stempel wp³ywu ( za³¹cznik nr 1) w  rogu pierwszej strony (w razie braku tam miejsca - na innym wolnym miejscu) z dat¹ otrzymania  pisma. Na wp³ywach dorêczanych bez otwierania kopert stempel wp³ywu odciska siê na przedniej stronie koperty.
9. Na telefonogramach umieszcza siê ponadto godzinê przyjêcia oraz nazwisko i stanowisko nadaj¹cego i przyjmuj¹cego.
10. Piecz¹tki wp³ywu nie umieszcza siê na przesy³kach, które nie wymagaj¹ merytorycznego za³atwienia, np. prospekty, czasopisma oraz na dokumentach osobistych i za³¹cznikach.
Przesy³ki te równie¿ nie s¹ rejestrowane w rejestrze kancelaryjnym.
11. Kancelaria szko³y jest sta³ym punktem wymiany wszelkiej korespondencji, zarówno dla dyrektora szko³y jak i do obiegu wewnêtrznego dla pracowników szko³y.





Przekazywanie korespondencji


§ 3
Kancelaria przekazuje dyrektorowi nastêpuj¹c¹ korespondencjê:
	adresowan¹ imiennie do dyrektora,
dotycz¹c¹ spraw o charakterze reprezentacyjnym,
od organów naczelnych i centralnych, wojewody, kuratorium, organu gminy itp,
zastrze¿on¹ dla dyrektora, zgodnie z kompetencjami,
dotycz¹c¹ organizacji, zakresu dzia³ania i zasad funkcjonowania szko³y,
skargi i wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci szko³y lub jej pracowników,
protoko³y i zalecenia pokontrolne.
	Kancelaria przekazuje wicedyrektorom  nastêpuj¹c¹ korespondencjê:
	imiennie do niech adresowan¹,
zastrze¿on¹ dla wicedyrektora, zgodnie z kompetencjami,
	Pozosta³ym osobom funkcyjnym kancelaria przekazuje korespondencjê:
	imiennie do nich adresowan¹,
zastrze¿on¹ dla wymienionej osoby funkcyjnej, zgodnie z kompetencjami.


Przegl¹danie i przydzielanie korespondencji

§ 4
Korespondencjê przejrzan¹ i zwrócon¹ przez dyrektora, wicedyrektora pracownik sekretariatu dzieli zgodnie z dyspozycjami na: 
	podlegaj¹c¹ za³atwieniu przez dyrektora, wicedyrektora lub inne osoby funkcyjne,
podlegaj¹c¹ za³atwieniu przez innych pracowników.
	Korespondencjê, o której mowa w ust. 1 pkt 2 pracownik sekretariatu lub kancelarii przekazuje w³aœciwym pracownikom.
	Pracownik kancelarii przyjmuje korespondencjê i przekazuje j¹ dyrektorowi placówki.
	Dyrektor przegl¹daj¹c korespondencjê:
	decyduje, któr¹ korespondencjê za³atwia sam
przydziela pozosta³¹ korespondencjê do za³atwienia przez w³aœciwych pracowników szko³y.
	Na przegl¹danej korespondencji, przewidzianej do za³atwienia przez innych pracowników placówki dyrektor umieszcza dyspozycje potwierdzone dat¹ i podpisem dotycz¹ce:
	sposobu za³atwienia sprawy
terminu za³atwienia sprawy
aprobaty za³atwienia sprawy b¹dŸ podpisania czystopisu.
	Je¿eli korespondencja dotyczy spraw wchodz¹cych w zakres dzia³ania (czynnoœci) ró¿nych pracowników, zostaje przekazana pracownikowi, do którego nale¿y za³atwienie sprawy 
w podstawowym zakresie.

Wewnêtrzny obieg akt

§ 5
Obieg akt miêdzy pracownikami odbywa siê za poœrednictwem kancelarii (sekretariatu).

§ 6
Obieg akt odbywa siê bez pokwitowania. Za pokwitowaniem dorêcza siê wy³¹cznie akta, co do których obowi¹zek kwitowania wynika z odrêbnych przepisów lub regulacji wewnêtrznych.



System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

§ 7
W szkole obowi¹zuje dziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym  wykazie akt.
	Wykaz akt stanowi jednolit¹, rzeczow¹, klasyfikacjê akt powstaj¹cych w toku dzia³alnoœci placówki oraz zawiera ich kwalifikacjê archiwaln¹. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu dzia³alnoœci szko³y, oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, has³ami i kategori¹ archiwaln¹. Wykaz ten s³u¿y do oznaczania, rejestracji, ³¹czenia i przechowywania akt. 
	Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiêtnej i dzieli ca³oœæ wytwarzanej dokumentacji na siedem  klas pierwszego rzêdu sformu³owanych w sposób ogólny, oznaczonych symbolami od 0 do 6.
	W ramach tych klas wprowadza siê podzia³ na klasy drugiego rzêdu (has³a bardziej szczegó³owe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstaj¹cymi przez dodanie do symbolu klasy pierwszego rzêdu jednej  z cyfr od 0 do 6, co daje: 00-66 oraz dalszy podzia³ niektórych klas drugiego rzêdu na klasy trzeciego rzêdu oznaczone symbolami trzycyfrowymi, to jest 000-666, a w ramach klas trzeciego rzêdu – podzia³ na klasy czwartego rzêdu oznaczone symbolami czterocyfrowymi, to jest: 0000-6666.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor mo¿e rozbudowaæ jednolity rzeczowy wykaz akt          w ramach istniej¹cych symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.
Oprócz hase³, jednolity rzeczowy wykaz akt zawiera oznaczenie kategorii archiwalnej akt.
Do dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i cyframi arabskimi, okreœlaj¹cymi liczbê lat przechowywania w sk³adnicy akt, zalicza siê dokumentacjê maj¹c¹ czasowo znaczenie praktyczne.
Do dokumentacji oznaczonej symbolem „Bc” zalicza siê dokumentacjê manipulacyjn¹ maj¹c¹ krótkotrwa³e znaczenie praktyczne. Mo¿e ona ulec brakowaniu po pe³nym jej wykorzystaniu, bez przekazywania jej do sk³adnicy akt, lecz w porozumieniu z t¹ sk³adnic¹, na zasadach okreœlonych przez w³aœciwe archiwum pañstwowe.
Dokumentacja zaliczana do kategorii „BE”, przechowywana w sk³adnicy akt przez okreœlon¹ liczbê lat (np. BE 5), podlega ekspertyzie, któr¹ przeprowadzaj¹ w³aœciwe archiwa pañstwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji.

§ 8
Szko³a mo¿e sporz¹dzaæ na w³asne potrzeby szczegó³owy wyci¹g z wykazu akt zawieraj¹cy odpowiednie symbole i has³a klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji wystêpuj¹ce           w jej dzia³alnoœci.
Zmiany w wykazie akt polegaj¹ce na przekszta³ceniu lub dodaniu nowych symboli i hase³ klasyfikacyjnych w klasach pierwszego i drugiego rzêdu mog¹ byæ dokonywane tylko na podstawie zarz¹dzenia dyrektora w porozumieniu z w³aœciwym archiwum pañstwowym.


§ 9

	Dla ka¿dej, koñcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt zak³ada siê spis spraw oraz odpowiadaj¹c¹ temu spisowi teczkê aktow¹ do przechowywania w niej spraw ostatecznie za³atwionych.

Spis spraw i teczki zak³ada siê na ka¿dy rok szkolny oddzielnie. Dopuszcza siê w przypadku ma³ej liczby korespondencji, prowadzenie teczek przez okres d³u¿szy ni¿ jeden rok.
Je¿eli zachodzi potrzeba wydzielenia okreœlonych spraw z teczki w osobne zbiory, zak³ada siê podteczki, które otrzymuj¹ znak akt macierzystej teczki, za³o¿onej wed³ug jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz has³o z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej.
W przypadku za³o¿enia podteczki zak³ada siê dla niej oddzielny spis spraw.

§ 10

	Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynaj¹cego sprawê do spisu spraw, za³o¿onego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt lub do rejestru kancelaryjnego.

Spis spraw prowadzi siê na specjalnych formularzach lub rejestrach elektronicznych.
	Sprawê rejestruje siê tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie
  otrzymanego z zewn¹trz lub sporz¹dzonego wewn¹trz urzêdu. Dalsze pisma do³¹cza do akt 
  sprawy w porz¹dku chronologicznym. Wzór formularza spisu spraw okreœla za³¹cznik nr 3.
	Kancelaria lub pracownik, po otrzymaniu pisma do za³atwienia, sprawdza, czy pismo dotyczy sprawy ju¿ wszczêtej, czy te¿ rozpoczyna now¹ sprawê. W pierwszym wypadku pismo do³¹cza do akt sprawy (poprzedników), w drugim, przed przyst¹pieniem do za³atwienia - rejestruje jako now¹ sprawê. W obu wypadkach pracownik wpisuje znak w obrêbie odciœniêtej pieczêci wp³ywu.  Na noœniku papierowym znak ten wpisuje siê w obrêbie odciœniêtej pieczêci wp³ywu.


§ 11

	Znak sprawy jest sta³¹ cech¹ rozpoznawcz¹ sprawy. Ka¿de pismo dotycz¹ce tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak.

Znak sprawy zawiera:
	symbol literowy szko³y – ZS¯.,   
symbol liczbowy has³a wed³ug jednolitego rzeczowego wykazu akt,
kolejny numer ze spisu spraw danej teczki - numer sprawy,
rok kalendarzowy danego pisma,
inicja³y pracownika prowadz¹cego sprawê.
	Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela siê kropk¹, np. ZS¯.0042.1.2011.ZZ, gdzie: „ZS¯.” – oznacza szko³ê, „0042” – oznacza has³o wed³ug jednolitego rzeczowego wykazu akt, „1” – oznacza liczbê kolejn¹ ze spisu spraw, „2011” – oznacza rok kalendarzowy danego pisma, „ZZ” – oznacza inicja³y pracownika prowadz¹cego sprawê.

Sprawy nieza³atwione ostatecznie w ci¹gu danego roku za³atwia siê w roku nastêpnym bez zmiany ich dotychczasowego znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw. W takim przypadku w znaku sprawy, po roku kalendarzowym  sprawy dodaje siê rok nastêpny.
	W przypadku koniecznoœci wznowienia z urzêdu sprawy, która zosta³a ostatecznie za³atwiona    w roku poprzednim i od³o¿ona do w³aœciwej teczki, przenosi siê j¹ do  spraw bie¿¹cego roku:    w spisie spraw ubieg³ego roku czyni siê wzmiankê: „przeniesiono do teczki has³o..............”


§ 12

	Nie podlegaj¹ rejestracji:

	publikacje (gazety, czasopisma, ksi¹¿ki, afisze, og³oszenia, prospekty, itp.)

potwierdzenia odbioru, które do³¹cza siê do akt w³aœciwej sprawy
zaproszenia, ¿yczenia i inne pisma o podobnym charakterze.

§ 13
Teczki aktowe zak³ada siê w miarê powstawania akt, zgodnie z wykazem akt. Spis spraw prowadzi siê oddzielnie dla ka¿dej teczki.
	Ka¿da teczka aktowa powinna zawieraæ na ok³adce nastêpuj¹ce oznaczenia:
	na górze, poœrodku – pe³nia nazwa jednostki i komórki organizacyjnej,

w lewym górnym rogu – znak akt za³o¿ony z symbolu komórki organizacyjnej i symbolu has³a wed³ug wykazu akt,
w prawy górnym rogu – kategoria archiwalna akt,
na œrodku – tytu³ akt to jest pe³ne has³o z wykazu akt, uzupe³nione okreœleniem rodzaju dokumentacji,
pod tytu³em – daty skrajne to jest data za³o¿enia pierwszej i ostatniej sprawy 
	W przypadku przechowywani spraw w segregatorach nale¿y umieœciæ powy¿sze oznaczenia na grzbietach.






Za³atwianie spraw 

§ 14

1. Przy za³atwianiu spraw stosuje siê najprostsze i najbardziej celowe formy za³atwiania, w dostosowaniu do rodzaju sprawy i obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Obowi¹zuje pisemna forma za³atwiania spraw. Za³atwianie ustne mo¿e byæ stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoj¹ temu na przeszkodzie.
3. Przy pisemnym za³atwianiu sprawy stosuje siê nastêpuj¹ce formy:
- odrêczn¹,
- korespondencyjn¹.
4. Forma odrêczna jest skróconym sposobem za³atwienia sprawy i polega na zarejestrowaniu sprawy oraz na sporz¹dzeniu bezpoœrednio na otrzymanym piœmie, zwiêz³ej odpowiedzi za³atwiaj¹cej sprawê (napisane rêcznie lub maszynowo przy u¿yciu pieczêci)
5.Forma korespondencyjna polega na sporz¹dzeniu pisma za³atwiaj¹cego sprawê.

§ 15

	Z rozmów przeprowadzonych z interesantami, sporz¹dza siê notatki s³u¿bowe.

Notatki do³¹cza siê do akt w³aœciwej sprawy.

§ 16

	Przy sporz¹dzaniu odpisu pisma lub dokumentu nale¿y zachowaæ wszystkie ich elementy (treœæ, oznaczenie pieczêci, podpisy, skasowanie op³aty skarbowej).

W zale¿noœci od tego, czy odpis sporz¹dza siê z orygina³u, czy te¿ z odpisu - nale¿y u góry zaznaczyæ „odpis” lub „odpis z odpisu”, a pod tekstem z lewej strony umieszcza siê klauzulê: „Stwierdzam zgodnoœæ z orygina³em” lub „Stwierdzam  zgodnoœæ odpisu z odpisem”, po czym umieszcza siê datê, podpis osoby stwierdzaj¹cej zgodnoœæ treœci, z podaniem stanowiska s³u¿bowego. 

§ 17

Kancelaria szko³y za³atwia sprawy wed³ug kolejnoœci ich wp³ywu i stopnia pilnoœci, przy czym pracownik opracowuje projekt pisma i przedstawia go do podpisania dyrektorowi szko³y.

§ 18

1. Pismo za³atwiaj¹ce sprawê powinno byæ pod wzglêdem formy zewnêtrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5, w uk³adzie pionowym lub poziomym. 
Powinno ono zawieraæ:
	nag³ówek - druk lub pod³u¿n¹ pieczêæ nag³ówkow¹,

znak sprawy,
powo³anie siê na znak i datê pisma, którego odpowiedŸ dotyczy,
datê,
odbiorcê i jego adres,
treœæ za³atwienia,
podpis (imiê i nazwisko oraz stanowisko).
Kopia pisma za³atwiaj¹cego powinna ponadto zawieraæ:
- parafê pracownika  i datê sporz¹dzenia pisma (z lewej strony pod treœci¹ pisma).
2. W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny równie¿ zawieraæ dalsze nastêpuj¹ce okreœlenia:
	nad adresem z prawej strony wskazówki dotycz¹ce sposobu wysy³ania czystopisu: „polecony”, „ekspres”, „za zwrotnym poœwiadczeniem odbioru”, „pilne”, „poufne” itp.( decyzjê o sposobie wys³ania pisma podejmuje dyrektor podpisuj¹c pisma),

pod treœci¹ za³atwienia z lewej strony arkusza podaje siê liczbê przesy³anych za³¹czników /za³......./ lub wymienia siê je z podaniem liczb porz¹dkowych, na ka¿dym za³¹czniku  wpisuje siê w prawym górnym rogu kolejny numer za³¹cznika /za³.  nr ...... do pisma znak...../,
je¿eli treœæ pisma ma byæ poza adresatem podana do wiadomoœci innym instytucjom lub osobom, przez przes³anie im kopii pisma, adresy tych instytucji lub osób umieszcza siê pod treœci¹ pisma z lewej strony pod klauzul¹: „otrzymuj¹ do wiadomoœci”.

§ 19

1. Je¿eli za³atwienie sprawy w wyznaczonym terminie nie jest mo¿liwe:
	nale¿y post¹piæ ze spraw¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi terminów za³atwienia, ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,

gdy sprawa dotyczy odpowiedzi dla organów w³adz nadrzêdnych, nale¿y zwróciæ siê do tego organu z wnioskiem o przesuniêcie terminu z podaniem uzasadnienia oraz zaproponowaæ nowy termin jej za³atwienia.
2.Otrzymane ponaglenia do³¹cza siê do akt sprawy, której one dotycz¹.
§ 20

1.Wszystkie pisma wychodz¹ce ze szko³y podpisuje dyrektor szko³y.
2. Pracownicy  komórek organizacyjnych pisma do podpisu sk³adaj¹ w kancelarii  szko³y, pisma te musz¹ zawieraæ wszystkie elementy zgodnie z § 18.
3. Pieczêcie i piecz¹tki szkolne na pismach s¹ stawiane w sekretariacie szko³y przez pracownika kancelarii.
4. Urzêdow¹ pieczêæ okr¹g³¹ umieszcza siê na pismach posiadaj¹cych charakter dokumentu (œwiadectwa).


Wysy³anie i dorêczanie pism

§ 21

	Korespondencja mo¿e byæ przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysy³anego:
	przesy³k¹ listow¹

faksem
poczt¹ elektroniczn¹.
	Pisma przeznaczone do wys³ania – pracownik kancelarii sprawdza, czy s¹ podpisane, opatrzone znakiem sprawy i dat¹ oraz czy do³¹czono przewidziane za³¹czniki; w razie stwierdzenia braków nale¿y uzupe³niæ je.
Dla pism otrzymanych do wysy³ki kancelaria przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej czêœci zamieszcza adres odbiorcy sk³adaj¹cy siê z:
	imienia i nazwiska, b¹dŸ nazwy instytucji
nazwy miejscowoœci z kodem pocztowym oraz nazw¹ ulicy i numerem nieruchomoœci.
	Pisma adresowane do tego samego adresata wysy³a siê w jednej kopercie.
Sprawy za³atwione wysy³a siê w dniu ich podpisania.
Pismo wysy³a siê zgodnie z dyspozycj¹ zamieszczon¹ nad adresem (polecony). Brak takiej dyspozycji oznacza, i¿ pismo ma byæ wys³ana jako przesy³ka zwyk³a.

§ 22

Pisma miejscowe mog¹ byæ dorêczone (zgodnie z dyspozycj¹ dyrektora szko³y) bezpoœrednio adresatom. W tym celu s³u¿y ksi¹¿eczka dorêczeñ, w której adresat kwituje odbiór, zgodnie z Kpa   i innymi przepisami proceduralnymi.
Przechowywanie akt

§ 23

	Akta spraw przechowuje siê w komórkach organizacyjnych, w kancelarii oraz sk³adnicy akt.

W komórkach organizacyjnych przechowuje siê akta spraw bêd¹cych w bie¿¹cym za³atwianiu oraz spraw za³atwianych w ci¹gu obowi¹zuj¹cego okresu  przed przekazaniem ich do sk³adnicy.


Przekazanie akt do sk³adnicy akt

§ 24
	W celu przechowywania akt spraw ostatecznie za³atwionych, szko³a prowadzi sk³adnicê akt.

Akta spraw ostatecznie za³atwionych na noœnikach papierowych i elektronicznych, szko³a przekazuje do sk³adnicy.
	Akta spraw ostatecznie za³atwionych s¹ po up³ywie roku przekazywane do sk³adnicy, kompletnymi rocznikami, przez pracownika wyznaczonego do tych spraw.

§ 25
Przekazywanie akt odbywa siê na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego (za³¹cznik nr 2), po szczegó³owym przegl¹dzie i uporz¹dkowaniu akt przez referentów.
Przez uporz¹dkowanie akt rozumie siê:
	takie u³o¿enie akt wewn¹trz teczek, by sprawy nastêpowa³y po sobie wed³ug liczb porz¹dkowych spisów spraw (rejestrów), poczynaj¹c od najwczeœniejszej sprawy (od nr 1) z do³¹czonym na wierzchu spisem spraw; w obrêbie sprawy pisma uk³ada siê chronologicznie, poczynaj¹c od pisma rozpoczynaj¹cego sprawê

wy³¹czenie zbêdnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc
u³o¿enie teczek, ksi¹g, rejestrów itp., wed³ug hase³ klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt
od³o¿enie do teczki spisu spraw lub innych œrodków ewidencyjnych
opisanie teczek na ich zewnêtrznej stronie
	w odniesieniu do akt kategorii B25 przesznurowanie ca³oœci akt, ponumerowanie stron o³ówkiem zwyk³ym i oznaczenie na zewnêtrznej, spodniej stronie ok³adki liczby stron 
            zawartych w teczce.
	Spisy zdawczo-odbiorcze sporz¹dza siê osobno w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracownika  przekazuj¹cego akta, jako dowód przekazania akt, a pozosta³e egzemplarze pozostaj¹ w kancelarii.

Spisy zdawczo-odbiorcze sporz¹dzaj¹ pracownicy przekazuj¹cy akta w kolejnoœci teczek wed³ug wykazu akt.
Spisy zdawczo-odbiorcze podpisuj¹: pracownik przekazuj¹cy akta i pracownik kancelarii.


§ 26

	Komórki organizacyjne przekazuj¹ akta do sk³adnicy wy³¹cznie kompletnymi rocznikami.
	Do akt przekazywanych do sk³adnicy do³¹cza siê zbêdne w pracy bie¿¹cej: ewidencje, rejestry i kartoteki.

Akta spraw ostatecznie za³atwionych, które ze wzglêdu na swój przedmiot bêd¹ nadal potrzebne, po dokonaniu formalnoœci przekazania do sk³adnicy akt i zarejestrowaniu ich w ewidencji sk³adnicy, mo¿na wypo¿yczaæ na tak d³ugo, jak d³ugo bêd¹ one potrzebne.

Opłaty

§ 27

Op³aty pobiera siê za wydanie duplikatu œwiadectwa i duplikatu legitymacji szkolnej.
	Za wydanie duplikatu œwiadectwa pobiera siê op³atê w wysokoœci równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o op³acie skarbowej.
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera siê op³atê w wysokoœci równej kwocie ustalonej dla poœwiadczenia w³asnorêcznoœci podpisu w przepisach o op³acie skarbowej.
	 Op³aty wnosi siê na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora.
	Sekretarz szko³y rozpatruj¹c podanie w sprawie o której mowa w p. 1) i 2) sprawdza, czy uiszczono op³atê we w³aœciwej wysokoœci i dokonuje adnotacji na podaniu „op³ata wniesiona”, wpisuj¹c datê za³atwienia sprawy oraz umieszczaj¹c swój podpis.


Powielanie i publikowanie

§ 28
Podstaw¹ sporz¹dzenia kopii dokumentu i wykonania okreœlonego nak³adu jest polecenie dyrektora lub wicedyrektora.
Dyspozycja polecenia zawiera: 
	zwiêz³e oznaczenie dokumentu,
format, 
nak³ad, 
datê,
podpis.

Zbiory wspomagaj¹ce

§ 27

	W szkole mog¹ byæ gromadzone zbiory wspomagaj¹ce, s³u¿¹ce pracownikom.

Zasady gromadzenia zbiorów okreœla dyrektor.
W zbiorach mog¹ byæ przechowywane:
	przepisy prawne, zbiory wydawnicze tych przepisów,
	publikacje, opracowania w³asne.


Wykorzystanie narzêdzi  informatycznych  w czynnoœciach kancelaryjnych

§ 28

	Dopuszcza siê szerokie wykorzystanie narzêdzi informatycznych w szkole, pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zw³aszcza danych osobowych, je¿eli ich gromadzenie dopuszcza ustawa.

Zaleca siê wykorzystanie narzêdzi  informatycznych  w celu:
  1)   przyjmowania i wysy³ania korespondencji za poœrednictwem poczty elektronicznej, z zastrze¿eniem § 1 ust. 3,
  2)   przesy³ania korespondencji i innych wiadomoœci wewn¹trzszkoln¹ poczt¹ elektroniczn¹,
  3)   prowadzenia wszelkich rejestrów dotycz¹cych obiegu dokumentów wewn¹trz szko³y,
  4)   udostêpnienia upowa¿nionym pracownikom:
a)  zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególnoœci:
–  edytorów tekstów,
–  arkuszy kalkulacyjnych,
–  baz danych,
–  programów graficznych,
–  oprogramowania antywirusowego,
b)  zakupionych baz danych, a w szczególnoœci:
–  prawnych,
–  baz adresowych,
–  baz danych statystycznych,
c)  utworzonych w szkole baz danych, a w szczególnoœci:
–  ewidencji prawa miejscowego,
–  ewidencji zarz¹dzeñ dyrektora szko³y, 
–  baz adresowych,
  5)   wspó³dzia³ania z dostêpnymi bazami danych tworzonymi i eksploatowanymi przez wszystkie urzêdy organów administracji publicznej,
  6)   tworzenia, przekszta³cania i przechowywania niezbêdnych dokumentów,
  7)   tworzenia i udostêpniania zbiorowego kalendarza zajêæ kierowników urzêdu,
  8)   monitorowania zaleceñ dyrektora szko³y,
    9)   monitorowania obiegu dokumentów wewn¹trz szko³y,
   10)  umieszczania na wykupionych stronach Internetu stale aktualizowanej informacji     
          o szkole, kadrze kierowniczej i kompetencjach,
   11)  informowania interesantów o procedurach wymaganych przy za³atwianiu wybranych typów
          spraw. 

	W celu zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych stosuje siê odpowiednie regulacje wewnêtrzne, w szczególnoœci Polityki Bezpieczeñstwa.




Nadzór nad wykonywaniem czynnoœci kancelaryjnych

§ 29

	Nadzór ogólny nad prawid³owym wykonywaniem przez pracowników szko³y czynnoœci kancelaryjnych nale¿y do obowi¹zków dyrektora, przy czym dyrektor mo¿e oddelegowaæ te obowi¹zki na innego pracownika..

Obowi¹zki dyrektora lub wyznaczonej osoby w zakresie nadzoru polegaj¹ na sprawdzaniu prawid³owoœci stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników, udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególnoœci na sprawdzaniu:
a) prawid³owoœci prowadzenia rejestrów, teczek
b) prawid³owoœci za³atwiania spraw
c) terminowoœci za³atwiania spraw
d) prawid³owego stosowania pieczêci
e) terminowoœci przekazywania akt do sk³adnicy akt.
	Do obowi¹zków dyrektora lub wyznaczonej osoby nale¿y dopilnowanie, aby ukazuj¹ce siê przepisy prawne i inne akty normatywne dociera³y do zainteresowanych pracowników, w celu umo¿liwienia im zapoznania siê z ich treœci¹.
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Inne czynnoœci kancelaryjne, nie uregulowane w niniejszej Instrukcji okreœla dyrektor szko³y.

Za³¹cznik nr 1
								do „Instrukcji Kancelaryjnej”
								Zespo³u Szkó³ w ¯elisytrzewie





WZÓR STEMPLA WP£YWU


						

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wp³ynê³o ………………………………
L.dz. ……………………………………
Data i Podpis ………………………………….

		









					      











                                                                      
                                                              Za³¹cznik nr 2
							   do „Instrukcji Kancelaryjnej”
				                                    Zespó³ Szkól w ¯elistrzewie


Spis zdawczo – odbiorczy akt nr ......

.............................................................		
(nazwa jednostki i  komórki organizacyjnej)

Lp.
Znak teczki
Tytu³ teczki lub tomu
Daty skrajne 
od – do
Kat. akt
Liczba teczek
Miejsce przechowywania akt w sk³adnicy/archiwum
Data zniszczenia lub przekazania do AP
1
2
3
4
5
6
7
8

























































































































..........................................................	                                         ....................................................	
             (podpis przekazuj¹cego)                                                                       (data i podpis odbieraj¹cego)
		
	                                					

				                                                                            
					                                       Za³¹cznik nr 3
							      	do „Instrukcji Kancelaryjnej”
							  	Zespól Szkó³ w ¯elistrzewie


Wzór formularza spisu spraw






(rok)
(referent)
(symbol kom. org.)
(oznacz.
teczki)
(tytu³ teczki wg wykazu akt)
Lp.
SPRAWA
(krótka treœæ)
Od kogo wp³ynê³a
Data
UWAGI
(sposób za³atwienia)


znak pisma
z dnia
wszczêcia sprawy
ostatecznego za³atwienia




































































































































                                                 					

Za³¹cznik nr 4
							      	do „Instrukcji Kancelaryjnej”
							  	Zespó³ Szkó³ w ¯elistrzewie





…………………………….              ……………….……………………       ……………….…
   symbol klasyfikacyjny                    nazwa jednostki organizacyjnej             kategoria akt
          z wykazu akt











………………………………………………..
(TYTU£ TECZKI)



Rok……………….



…………..
(TOM)











 Za³¹cznik nr 5
							      do „Instrukcji Kancelaryjnej”
			                                                 Zespó³ Szkó³ w ¯elistrzewie





Rejestr korespondencji




Lp.

NADAWCA

Okreœlenie sprawy
Termin za³atwienia
Pismo przydzielono
/podpis odbiorcy/
Uwagi
o za³atwieniu


Nazwa jednostki org. lub nazwisko
interesanta

Pismo






data
znak




1
2
3
4
5
6
7
8























































































































