
 

ZARES  CZYNNOŚCI  I  ODPOWIEDZIALNOŚCI   

KIEROWNIKA  FILII   

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. 

im. Aleksandra Tansmana    

w ŁODZI 

  
 

Do obowiązków i czynności kierownika filii należy: 
 

1. Współpraca z v-ce dyrektorem w zakresie przeprowadzania rekrutacji : 

 a) organizacja przesłuchań badających przydatność muzyczną kandydatów do PSM I st. 

                im. A. Tansmana na terenie filii, 

 b) organizacja zajęć przygotowujących kandydatów do PSM I st. im. A. Tansmana do badań  

     sprawdzających ich przydatność muzyczną, 

  c) kontrola nad przebiegiem przesłuchań badających przydatność muzyczną do PSM I st.,  

  d) udział w pracach szkolnej komisji rekrutacyjnej, 

  e) sporządzanie list uczniów kwalifikujących się do przyjęcia do klas pierwszych. 

2. Przydział uczniów filii na przedmioty teoretyczne zgodnie z obowiązującym szkolnym planem  

nauczania. 

3.   Sporządzanie we współpracy z nauczycielami planu zajęć przedmiotów teoretycznych. 

4.   Wydawanie skierowań na zajęcia objęte szkolnym planem nauczania w danym roku szkolnym. 

5.   Przydział sal lekcyjnych dla nauczycieli. 

6. Przydział ćwiczeniówek dla uczniów.  

7. Kontrola prawidłowego sporządzania planów zajęć indywidualnych. 

8. Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rad Wychowawców i Rady Pedagogiczne: 

  a) arkusze ocen, 

  b) wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień, upomnień, ostrzeżeń i kar. 

9. Prowadzenie i kontrola dokumentacji uczniowskiej: 

  a) kontrola dzienniczków uczniowskich, 

  b) przygotowanie kart egzaminacyjnych, 

  c) wysyłanie monitów do rodziców, 

  d) kontrola zeszytów nieobecności. 

10. Kontrola dzienników lekcyjnych. 

11. Zabezpieczenie i dbałość o sprzęt i pomoce naukowe z odpowiedzialnością materialną. 

12. Wnioskowanie w sprawach zakupu pomocy naukowych: 

  a) sprzętu muzycznego, 

  b) instrumentów muzycznych, 

  c) materiałów nutowych. 

13. Organizowanie opieki nad uczniami w zakresie ich bezpieczeństwa na terenie filii. 

14. Organizowanie pomocy dla uczniów mającym trudności w nauce. 

15. Nadzór nad prawidłowym przydziałem dla uczniów biletów na koncerty symfoniczne i spektakle 

operowe. 

16. Kontrola dyscypliny pracy nauczycieli: 

  a) kontrola list obecności 

  b) nadzór nad punktualnym rozpoczynaniem i kończeniem zajęć lekcyjnych 

17. Współpraca z kierownikami sekcji przedmiotowych w zakresie: 

  a) organizacji popisów, audycji muzycznych i koncertów środowiskowych, 

  b) organizacji egzaminów i przesłuchań. 

 

 



 

18. Współpraca z rodzicami: 

  a) kontrolowanie dyscypliny pracy uczniów, 

  b) informowanie o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów. 

19. Kontrola pracy i dyscypliny pracowników obsługi. 

20. Animacja życia muzycznego w środowisku lokalnym. 

21. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 

22. Organizacja życia muzycznego na filii. 

23. Systematyczne informowanie nauczycieli o konkursach, przesłuchaniach, muzycznych imprezach 

regionalnych i ogólnopolskich, warsztatach i kursach metodycznych. 

24. Terminowe wywieszanie na tablicach informacyjnych (tablica ogłoszeń szkolnych, pokój 

nauczycielski) imiennych list na egzaminy i przesłuchania. 

25. Opieka nad pracownikami rozpoczynającymi pracę na filii. 

 

Kierownik filii odpowiada przed dyrektorem szkoły za właściwe i terminowe wykonywanie 

powierzonych czynności. 

Obowiązki kierownika filii mogą być zwiększone lub zmniejszone jeśli wymagać tego będzie 

dobro szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


