
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Oświaty i Wychowania
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 55/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r.  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Oświaty i Wychowania

Schemat graficzny struktury organizacyjnej 
Departamentu Oświaty i Wychowania

Prezydent Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania

Referat ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek 

Dyrektor
Wydziału

wsp. ds. organizacyjnych OW-OR

Zastępca Dyrektora
ds. organizacji pracy 

przedszkoli,
 szkół i placówek

kierownik referatu OW-OP
OW-OP-I

sp. ds. koordynacji 
doskonalenia 

zawodowego nauczycieli

OW

OW-ZI

wsp. ds. kadr 
oświatowych jednostek

 organizacyjnych
OW-KA

OW-OP-II

wsp. ds. analiz 
oświatowych, 

kontroli zarządczej 
oraz awansu 

zawodowego nauczycieli

wsp. ds. organizacji
 pracy przedszkoli

OW-OP-III

wsp. ds. ewidencji szkół
 i placówek

 niepublicznych
 oraz nadzoru 

nad realizacją obowiązku
 szkolnego

 i obowiązku nauki

OW-OP-IV

wsp. ds. koordynacji
 pracy szkół
i placówek 

oświatowych

OW-OP-V

Zastępca Prezydenta
ds. Oświaty

 i Wychowania
ZOW
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wsp. ds. obsługi
Systemu Informacji
Oświatowej i innych

systemów oświatowych

OW-SI

wsp. ds. promocji 
i informacji OW-PI

Dyrektor
Departamentu 

Oświaty 
i Wychowania 

DOW
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Wydział Oświaty i Wychowania

Referat ds. wdrażania projektów

kierownik referatu OW-PR OW-PR-Iwsp. ds. wdrażania
projektów

Zastępca
Dyrektora

ds. projektów
i programów

edukacyjnych

OW-ZIII

Zastępca Prezydenta
ds. Oświaty

i Wychowania
ZOW

OW-PR-II
wsp. ds. rozliczania

projektów

Referat ds. programów rządowych i samorządowych
oraz zwiększania szans edukacyjnych uczniów

kierownik referatu OW-PE
OW-PE-I

wsp. ds. programów
rządowych

i samorządowych
oraz zwiększania szans
edukacyjnych uczniów

wsp. ds. zamówień
publicznych OW-ZP

OW-ZII

Referat ds. dotacji dla jednostek systemu oświaty 
prowadzonych przed podmioty inne niż miasto Lublin

kierownik referatu OW-DJ

OW-DJ-I

wsp. ds. dotacji dla
 jednostek systemu oświaty

 prowadzonych przez
 podmioty inne niż

 miasto Lublin

Referat ds. budżetu i księgowości

kierownik referatu OW-BK

OW-BK-I
wsp. ds. podatku od 

towarów i usług

OW-BK-II

wsp. ds. księgowości 
analityczno-syntetycznej 
budżetu szkół i placówek

wsp. ds. planowania 
i analizy budżetu szkół 

i placówek
OW-BK-III

Zastępca
Dyrektora

ds. ekonomicznych

Dyrektor Wydziału OW

Dyrektor 
Departamentu 

Oświaty
 i Wychowania

DOW



Wydział lub biuro

Referat

Stanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

sp. – stanowisko pracy

Stanowisko
kierownictwa

Urzędu

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

Stanowisko kierownika
referatu

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

Stanowisko
dyrektora  

departamentu

symbol
st. pracy

Prezydent Miasta Lublin

                                                                                                     
             

 Nr dokumentu: 145314/10/2019                                                                                                                                                                                                       strona  3 z 3

LEGENDA


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3

