
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 
 

 
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje opracowno na postawie Statutu SP 19 
w Gdańsku. 
 
 
Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) rada rodziców; 
4) samorząd uczniowski. 

 
 

Kompetencje dyrektora szkoły 
 
1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący szkołę. 
2. Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należą w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;  
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie; 
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 
8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 
9) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy 

organizowaniu praktyk pedagogicznych; 
10) właściwa organizacja i przebieg sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 

1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadzanych w szkole; 
11) zapoznanie rady pedagogicznej z planami finansowymi szkoły oraz przedstawienie 

sprawozdania z realizacji tych planów.  
3. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły, w tym odpowiednio:  
1) kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także 

współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4 
ustawy o systemie oświaty;  

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 
4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  
w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły. 

5. Dyrektor szkoły, wykonując swoje zadania, współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
rodziców, Samorządem Uczniowskim, przestrzegając zasad zawartych w regulaminach 
powyższych organów, jak również z władzami oświatowymi i środowiskiem lokalnym. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego 
wicedyrektor. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-02-2004&qplikid=39#P39A13
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-02-2004&qplikid=39#P39A6


Kompetencje rady pedagogicznej 
 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  
3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności szkoły.  

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  
1) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian; 
2) zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 
3) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
7) podejmowanie uchwał w innych, istotnych sprawach szkoły. 

5. 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) propozycje dyrektora szkoły w sprawie kandydatur na stanowisko wicedyrektora 
szkoły. 

6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

7. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 
są protokołowane.  

 
Kompetencje rady rodziców 

 
1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Zasady 

tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału o – po jednym z każdego 
oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych, 

o których mowa w ust. 2, do rady rodziców szkoły. 
5. Do zadań i kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 



6) reprezentowanie ogółu rodziców wobec dyrektora, rady pedagogicznej i władz 
oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły; 

7) przedstawianie wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły; 
8) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
9) współdziałanie ze szkołą w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki nad 

uczniem; 
10) współorganizowanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej uczniów; 
11) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego; 
12) współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia uczniów. 

6. Rada  Rodziców uchwala regulamin  swojej działalności zgodny ze Statutem szkoły. 
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania 
funduszy określa regulamin rady rodziców. 

 
Kompetencje samorządu uczniowskiego 

 
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Do kompetencji samorządu uczniowskiego w szczególności należy: 
1) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrektora, rady pedagogicznej, 

rady rodziców i na zewnątrz; 
2) przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej przez nauczyciela oceny postępów w nauce 

i zachowaniu; 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwej 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacji 
w porozumieniu z dyrektorem; 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 
4. Szczegółowy sposób wykonywania zadań określa regulamin samorządu uczniowskiego. 

 
Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi 
  

1. Każdy z organów wymienionych w § 21 ma możliwość swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.  

2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając 
informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 
poszczególnych organów.  

4. W sprawach konfliktowych, których nie można rozwiązać w trybie opisanym w ust. 3 
decyduje rada pedagogiczna. 

 


