§5
Organy szkoły
1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski.
1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa,
2)

zapewnia

się

na

bieżąco

wymianę

informacji

pomiędzy

organami

szkoły

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
3) sytuacje konfliktowe między poszczególnymi organami szkoły rozwiązywane są
polubownie wewnątrz szkoły z udziałem wszystkich zainteresowanych stron
4) w razie braku polubownego rozwiązania konfliktu sprawę kieruje się do sądu
5) organy szkoły są zobowiązane do podejmowania działań mających na względzie dobro
ucznia oraz realizację celów szkoły.
2. Kompetencje Dyrektora Szkoły określa Ustawa o systemie oświaty. W szczególności
Dyrektor Szkoły:
1)

kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)

sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)

sprawuje

opiekę

nad

uczniami

i

stwarza

warunki

harmonijnego

rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)

realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)

dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz
odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) może wnioskować o przeniesienie uczniów do równoległej klasy lub innej szkoły:
a) do Rady Pedagogicznej
b) do Kuratora Oświaty
7) może wnioskować o skierowanie ucznia w wieku powyżej 15 lat, który nie ukończył
szkoły do gimnazjum uzawodowionego dla dorosłych,
8) może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, który ukończył 18 lat i nie kontynuuje
nauki w szkole,
9) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji a niezgodnych z przepisami prawa,
10) rozpatruje wniosek Rady Pedagogicznej o odwołanie ze stanowiska nauczyciela,
11) jest

kierownikiem

zakładu

pracy

dla

zatrudnionych

w

szkole

nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje o:
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a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznawaniu nagród oraz wymiarze kar porządkowych dla pracowników
szkoły,
c) występowaniu z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
12) Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły,
a) przyjmuje od rodziców propozycje programu wychowawczego i programu
profilaktyki i przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania,
13) Przyjmuje propozycje nauczycieli dotyczące programów nauczania i podręczników,
przekłada je radzie rodziców do zaopiniowania, radzie pedagogicznej do uchwalenia
oraz podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów
nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących od początku następnego
roku szkolnego,
14) Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły,
15) Określa zakres czynności dla pracowników szkoły,
16) Współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
w wykonywaniu swoich zadań,
17) W porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną ustala jednolity strój
obowiązujący na terenie szkoły,
18) Nie rzadziej jak dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne
wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły.
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych
zadań szkoły dotyczących kształcenia, opieki i wychowania.
1)W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów,
c) po zakończeniu rocznych zajęć,
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d)oraz w miarę bieżących potrzeb.
5) Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
a) z inicjatywy przewodniczącego,
b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) na wniosek organu prowadzącego szkołę,
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6) Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły.
7) Za powiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zabrania
odpowiedzialny jest przewodniczący.
8) Rada Pedagogiczna dla rozwiązywania problemów działalności szkoły może powoływać
stałe lub doraźne komisje lub zespoły problemowe.
9) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów
nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii rady
rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
g) uchwalanie statutu,
h) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej.
10) Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień,
d)propozycje

dyrektora

przydziału

godzin,

czynności

obowiązkowych

i nadobowiązkowych w roku szkolnym,
e) przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji
dyrektora,
f) indywidualny tok nauki,
g) pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy.
11) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w podpunkcie 9
niezgodnych z przepisami prawa.
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12) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim przypadku organ
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
13) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14) Zebrania Rady są objęte klauzulą tajności w sprawach, w które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala Statut Szkoły i dokonuje w nim zmian
w drodze nowelizacji.
16) Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z przygotowanym i uchwalonym regulaminem, który
jest spójny ze Statutem Szkoły.
4.

Rada Rodziców

jest

społecznym organem

działającym

w ramach systemu oświaty,

reprezentującym ogół rodziców uczniów.
1) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, o których mowa w pkt. 4,
3) postanowienia regulaminu są zgodne z postępowaniami Statutu Szkoły.

6.

Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i z opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły.

7.

Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły,
b) programu profilaktyki.
2)opiniowanie

programu

i

harmonogramu

poprawy

efektywności

kształcenia

lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 – Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. (z późn. zmianami).
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
8.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt. 7.1 litera a lub b,
program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
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Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje od czasu uchwalenia programu przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa
regulamin Rady Rodziców.

10. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
1) Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły we wszystkich obszarach jej
pracy.
2) Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który jest
zgodny ze Statutem Szkoły.
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
4) Samorząd Uczniowski przedstawia Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności praw uczniów takich jak:
a) prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej zgodnie
z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
f) opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły,
h) opiniuje wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wniosek
o nadanie imienia szkole,
i) uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego (jego aktualizację i dopracowanie zgodnie
z przepisami oraz zmienionymi zapisami statutowymi i po przeprowadzonym szkoleniu
przez opiekuna),
j) ma możliwość składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły
lub placówki, w szczególności w zakresie realizacji podstawowych praw uczniów,
k) wnioski i opinie składane są opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub bezpośrednio
Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej,
l) Dyrektor zobowiązany jest do 14 dni rozpatrzyć wnioski i opinie po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej,
m) Dyrektor wstrzymuje realizację wniosków i opinii w przypadku ich niezgodności
z prawem,
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n) Dyrektor o podjętej decyzji informuje Samorząd Uczniowski na piśmie.
5) Samorząd Uczniowski akceptuje kandydatury do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1) Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej
klasie i szkole w czasie zebrań ogólnych, klasowych oraz rozmów indywidualnych.
2) Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów
i warunkach realizacji projektu edukacyjnego
3) Rodzice mają prawo na terenie szkoły do:
a) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
w nauce i przyczyn trudności w nauce,
b) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego
dziecka,
4) Rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w sprawie oceny ucznia, jeżeli
uważają, że ta ocena jest zaniżona z godnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietna 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami)
5) Rodzice mają obowiązek:
a) nadzorowania wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko,
b) zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub Dyrektora
Szkoły w sprawie dotyczącej ich dzieci,
c) uczestniczenia w organizowanych stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze.
d) rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w szkole zgodnie
z paragrafem 4 rozdz.IV pkt 13.
6) Stałe spotkania z rodzicami organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
7) Rodzice mają możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami szkoły w tak zwane „dni
otwarte”
8) Na wniosek rodziców na spotkania klasowe może być zaproszony nauczyciel przedmiotu
nie będący wychowawcą klasy, jeśli istnieje po temu umotywowany powód.
9) O terminie spotkania z rodzicami nauczyciel – wychowawca powinien powiadomić
rodziców nie później niż 3 dni przed przewidywaną datą.
12. Organy szkoły działając w ramach swoich kompetencji informują się wzajemnie o wszystkich
istotnych sprawach związanych z życiem szkoły.
1) Szczególną rolę w procesie wymiany informacji spełnia Dyrektor Szkoły, którego
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zadaniem jest – w razie potrzeby – organizacja spotkań reprezentantów organów szkoły.
2) Kwestie sporne między organami szkoły rozwiązywane są polubownie z udziałem
zainteresowanych stron z uwzględnieniem ich kompetencji lub uprawnień doradczych
(wnioski i opinie).
3) W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, sprawę kieruje się na drogę sądową.
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