
WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 10 W GLIWICACH 

 

 

1) Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 

2) Rejestr umów cywilno-prawnych 

3) Rejestr obsługi zatrudnienia pracowników 

4) Rejestr rozmieszczenia i wynagrodzenia pracowników 

5) Rejestr opiniowania, oceniania osób zatrudnionych                   

6) Rejestr staży zawodowych 

7) Rejestr wydanych świadectw pracy                   

8) Rejestr nagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych 

9) Rejestr wyróżnień, podziękowań, listów gratulacyjnych 

10) Rejestr urlopów macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, dla     

             poratowania zdrowia 

11) Rejestr urlopów bezpłatnych 

12)  Rejestr emerytur i rent 

13) Rejestr obsługi ubezpieczenia społecznego 

14) Lista obecności pracowników administracji i obsługi 

15) Rejestr postępowań awansów zawodowych 

16) Rejestr badań lekarskich – skierowania 

17) Rejestr ważności szkoleń BPH pracowników 

18) Rejestr wypadków w pracy 

19) Karty ewidencyjne przydzielania odzieży i obuwia roboczego 

20) Księga wyjść służbowych 

21) Rejestr wydanych delegacji 

22) Rejestr osób odbywających praktyki 

23) Rejestr szkoleń BHP wstępnych i stanowiskowych praktykantów 

24) Rejestr wycieczek i  wyjazdów  

25) Rejestr nadzoru nad realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego 

26) Rejestr wydanych zaświadczeń o dochodach uzyskanych z tytułu pracy 

pracownika 

27) Rejestr umów zleceń z pracownikami i osobami spoza szkoły 

28) Rejestr faktur za wynajem 

29) Rejestr wydanych faktur z pobytu na zielonej kolonii uczniów 

30) Rejestr pełnomocnictw, upoważnień, wzorów podpisów i podpisów 

elektronicznych 

31) Rejestr wniosków o stypendia naukowe i sportowe 

41) Rejestr decyzji  przyznanych stypendiów 

42) Rejestr skarg i wniosków  

43) Rejestr umów z kontrahentami               

44) Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych 

45) Rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów 

46) Rejestr wydanych kart rowerowych 

47) Rejestr wypadków uczniów  

48) Rejestr decyzji dyrektora zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego 

49) Rejestr rozmieszczania i wynagradzania pracowników 

50) Rejestr wniosków ZFŚS 

51) Rejestr wniosków pomocy zdrowotnej nauczycieli  

52) Rejestr wypadków pracowników przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy  



53) Rejestr aktów i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli  

54) Księgi druków ścisłego zarachowania  

55) Rejestr zamówień ustawowych 

56) Rejestr zamówień ustawowych (powtarzające się okresowo) 

57)  Rejestr zarządzeń Dyrektora Zespołu                

58)  Rejestr zarządzeń organizacyjnych Dyrektora Zespołu 

59) Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej 

60) Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli   

61) Rejestr umów najmu           

62) Rejestr umów zawartych poniżej 30 tyś. euro   

63)  Rejestr dokumentacji zamówień pozaustawowych  

64) Rejestr zaświadczeń dla uczniów     

65) Rejestr wniosków  kierowanych do Rady Pedagogicznej                                

66) Rejestr składnica akt (archiwum szkolne)   

 

 

 




