Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje oraz ich kompetencje:
• Dyrektor – mgr Elżbieta Nawrocka – dyrektor szkoły od 01.09.2007 r. wyłoniona w drodze
konkursu, bieżąca kadencja od 1 września 2019 r.
• Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;
• Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;
• Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu jest
kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:
• uchwalanie regulaminu swojej działalności;
• podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
• wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych

opiekunów),

nieklasyfikowanego

z

powodu

nieobecności

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
• zatwierdzanie planu pracy szkoły na dany rok szkolny;
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• uchwalanie Statutu Szkoły i wprowadzane zmian (nowelizacje) do Statutu;
• ustalanie

sposobu

wykorzystania

wyników

nadzoru

pedagogicznego,

w

tym

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Szkoły.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu stanowi
reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkoły. W jej skład wchodzi po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.
Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
• współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły;
• pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków funkcjonowania szkoły;
• udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
• współpraca ze środowiskiem lokalnym;
• udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom społecznym
działającym w szkole;
• organizowanie działalności, mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie i środowisku lokalnym;
• uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły ze środków finansowych, pochodzących
z budżetu rady rodziców;
• podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły.
Szczegółowe zasady tworzenia i działania Rady Rodziców zawiera jej regulamin, który
stanowi odrębny dokument. Regulamin zatwierdza Rada Rodziców, określając w nim
w szczególności:
• wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
• szczegółowy tryb wyborów odpowiednio do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad
oddziałowych do Rady Rodziców szkoły;
• zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
• uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści
o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły, jeśli został opracowany na podstawie odrębnych przepisów;
• opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły;
• opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
• występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielenie
oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie
roku szkolnego;
• opiniowanie propozycji dyrektora dotyczącej wprowadzenia dodatkowych zajęć
edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
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.
W szczególnych sytuacjach przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako obserwatorzy z głosem doradczym.
Przedstawiciele Rady Rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzą w skład
komisji konkursowej, wybierającej kandydata na dyrektora szkoły. Przedstawicieli wyłania się
z ogółu rodziców szkoły w drodze głosowania. Tryb głosowania ustala każdorazowo
prezydium Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
Samorząd Uczniowski, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Szczegółowe zasady wybierania
organów Samorządu oraz zasady jego działania określa regulamin, który stanowi odrębny
dokument. Regulamin jest przyjmowany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym
i powszechnym. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela na opiekuna, uczestniczy
w realizacji planu pracy szkoły na dany rok szkolny, opracowuje własne plany działania, bierze
udział w tworzeniu tradycji szkolnych. Realizując swe cele i zadania, Samorząd współpracuje
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrektorem szkoły.
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może prowadzić działania z zakresu wolontariatu.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem
doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących bezpośrednio
ich spraw, na zaproszenie dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców.
Organy Samorządu są jedynymi przedstawicielami uczniów.
Samorząd może przedstawiać, w formie pisemnej, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców,
Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły dotyczących realizacji
praw ucznia, a w szczególności:
•

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;

•

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

•

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wypełnianiem obowiązków szkolnych a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;

•

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

•

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem.

