
Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencje: 

- Dyrektor – mgr Danuta Makowiak pełni funkcję od 01.09.2002r. 
   wyłoniona w drodze konkursu, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców. 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu jako organizator całokształtu działalności 
wychowawczej, opiekuńczej , dydaktycznej i gospodarczej przedszkola w szczególności: 

• kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 

• odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, 

• sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku 
zawodowego w związku uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego, 

• sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej 
pracy wychowanków, 

• zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym, 

• realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców 

• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę przedszkola, 

• zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w placówce . W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem 
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 
- zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, 
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 

W Przedszkolu Nr 1 w Swarzędzu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców 
dzieci uczęszczających do przedszkola, jest ona społecznie działającym organem. 

Kompetencje Rady Rodziców: 
- występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz
   sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki 
- opiniuje pracę nauczyciela związaną z awansem zawodowym, 
- wybiera przedstawicieli do prac komisji powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola. 


