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ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły 

 

 

§ 25 

Organy szkoły 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) wicedyrektor szkoły; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

 

 

§ 26 

Dyrektor szkoły 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników szkoły; 

2) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników szkoły, w tym: 

a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  

i gospodarczą obsługę szkoły, 

b) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

c) dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady 

Pedagogicznej, 

d) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

e) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla 

nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

f) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków, 
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g) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenia BHP 

pracowników, 

h) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta 

osobowe pracowników, 

i) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście; 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli,  

w tym: 

a) kontroluje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych, 

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

c) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki, 

d) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami, 

e) nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej  

i Radzie Rodziców ogólne wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

a) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

c) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  

w obwodzie szkoły, 

d) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów przyjmuje dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy sześć lat, jeżeli spełnia warunki opisane  

w § 33 ust. 3, 

e) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów, 

f) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu, 

g) odracza o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko na 

pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, 

h) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może 

wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły, 

i) organizuje nauczanie indywidualne, 

j) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
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k) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

l) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem, lekarzem dentystą sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, 

nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, 

m) powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów; 

6) będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej: 

a) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  

z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach 

jej kompetencji, 

c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 

d) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady Pedagogicznej; dba o ochronę praw i godności nauczycieli, pobudza ich do 

twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji; 

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, m.in.: 

a) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

b) organizuje i nadzoruje sekretariat szkoły, 

c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-

remontowych, 

d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego; 

8) wykonuje czynności związane z zaopatrzeniem uczniów w podręczniki lub materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe: 

a) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i Rady Rodziców, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata 

szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym, 

b) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego 

roku szkolnego, 

c) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z zestawu podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, uwzględniając 
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konieczność zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych 

podręczników lub materiałów, 

d) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane  

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym dotyczących 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

12) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole  

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami; 

13) współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty  

w ramach swoich kompetencji; 

14) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim. 

3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora, dyrektor szkoły upoważnia innego 

nauczyciela do reprezentowania go. 

 

 

§ 27 

Wicedyrektor szkoły 

1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. 

2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i opinii organu prowadzącego. 

3. Szczegółowe kompetencje dla stanowiska wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. 

4. Do głównych zadań wicedyrektora należy: 

1) sprawowanie wraz z dyrektorem szkoły nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami; 

2) kontrola dokumentacji pracy poszczególnych klas; 

3) sprawowanie nadzoru nad zespołami, organizacjami i różnymi formami zajęć  

w szkole w ramach podziału zadań kontrolnych między dyrektorem i jego zastępcą; 

4) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli; 
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5) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli; 

6)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela; 

7) współudział w decyzjach dotyczących wynagradzania, wyróżniania, nagradzania  

i karania oraz innych spraw dotyczących stosunku pracy. 

 

 

§ 28 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor szkoły i wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin, który ustala i zatwierdza, a posiedzenia 

są protokołowane. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy ucznia 

objętego obowiązkiem szkolnym - w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na 

wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej 

szkoły); 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły oraz inne funkcje kierownicze; 

6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych programów nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

7) program wychowawczo-profilaktyczny w porozumieniu z Radą Rodziców. 

11. Rada Pedagogiczna deleguje spośród swych członków dwóch przedstawicieli do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora, wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych  

w szkole. 

13. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian oraz uchwala go.  

14. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby biorące udział w zebraniu Rady 

Pedagogicznej są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców/prawnych 

opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

 

§ 29 

Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów poszczególnych klas. 
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2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców/prawnych opiekunów danego 

oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły i w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) typowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

 

§ 30 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z uchwalonym regulaminem, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd opracowuje na każdy rok szkolny harmonogram swojej działalności, ustala 

wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz formy i metody pracy. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 
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2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania  

z zakresu wolontariatu. 

 

 

§ 31 

Warunki współdziałania organów szkoły  

oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących 

działalności szkoły poprzez: 

1) uczestnictwo swoich przedstawicieli w posiedzeniach i zebraniach; 

2) opiniowanie, wnioskowanie, podejmowanie uchwał zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami; 

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. 

3. Wszystkie spory pomiędzy poszczególnymi organami powinny być rozwiązywane  

w drodze negocjacji. W przypadku niezadowolenia strony ze sposobu rozwiązania sporu 

przysługuje prawo wniesienia skargi. 

4. Skargi do ich rozpatrzenia przyjmuje: 

1) dyrektor szkoły; 

2) nauczyciel, który przekazuje ją dyrektorowi szkoły. 

5. Skarga może być wniesiona pisemnie lub ustnie. 

6. Każda wniesiona skarga jest rejestrowana w ewidencji skarg, musi zawierać imię 

i nazwisko osoby składającej skargę, posiadać jasno sprecyzowany opis problemu, 

którego dotyczy. 

7. Organ właściwy do rozpatrywania skargi rozpatruje problem w terminie 14 dni od daty 

wpłynięcia skargi. O sposobie rozpatrzenia skargi informuje się skarżącego pisemnie.  
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8. W sytuacji konfliktowej zaistniałej między Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim organy te zwracają się w formie pisemnej do dyrektora 

szkoły, który zobowiązany jest do odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni.  

W przypadku, gdy ww. organy nie zgadzają się z decyzją dyrektora szkoły, mają prawo  

w zależności od rodzaju rozpatrywanej sprawy zwrócić się do organu prowadzącego 

szkołę lub do organu pełniącego nadzór pedagogiczny. 

9. Spory klasowe rozstrzygają samorządy klasowe z wychowawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


