
5. Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencje: 

 Dyrektor Szkoły – mgr Marlena Adolp – dyrektor szkoły od 01.09.2008r., 

wyłoniona w drodze konkursu, 

 Rada Pedagogiczna, 

 Rada Rodziców, 

 Samorząd Uczniowski. 

 

Dyrektor szkoły 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu kieruje działalnością 
dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, kadrową i gospodarczą szkoły:  
 
1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu 
jakości pracy placówki; 
2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia 
rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków 
o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 
3. przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji 
i promocji uczniów; 
4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 
5. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku 
ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności szkoły; 
8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela; 
9. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny 
zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej 
od początku następnego roku szkolnego; 
10. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Szkolnym Klubem 
Wolontariatu, Małym Samorządem Uczniowskim i Samorządem Uczniowskim; 
11. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 
i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 



i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- 
opiekuńczej w szkole; 
12. udziela na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, po spełnieniu 
ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku 
szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania; 
13. organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną; 
14. organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających 
na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 
15. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 
indywidualne; 
16. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie 
szkoły dzieci; 
17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu 
ich przez Radę Pedagogiczną; 
18. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
19. zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, techniki, informatyki, drugiego języka 
w oparciu o odrębne przepisy; 
20. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 
21. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły podstawowej w przypadkach określonych w Rozdziale VII § 99 statutu 
szkoły; 
22. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty; 
23. występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem 
o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej 
jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; 
24. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 
25. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia Nauczycieli; 
26. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych; 
27. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, 
etnicznej i religijnej uczniom; 



28. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz 
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia 
na podstawie tego orzeczenia; 
29. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
30. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 
klasyfikacyjnych i sprawdzających; 
31. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go 
po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe 
do 30 kwietnia organowi prowadzącemu; 
32. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
lub opiekuńczych; 
33. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-
wychowawczej; 
34. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 
21.00; 
35. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 
36. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
37. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku 
oraz dbałości o estetykę i czystość; 
38. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
39. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
40. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
41. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku 
i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 



42. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach 
organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska 
kierownicze; 
43. organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje 
przetargowe; 
44. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
45. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 
szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami; 
46. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych; 
47. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi 
pracownikami szkoły; 
48. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom 
na stanowiskach kierowniczych; 
49. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 
kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 
50. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 
51. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym 
zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole; 
52. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
53. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
54. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 
i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 
55. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia 
dla nauczycieli i pracowników; 
56. udziela urlopów zgodnie z KN i Kodeksem Pracy; 
57. prowadzi sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami; 
58. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
59. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
60. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dodatków motywacyjnych; 
61. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
62. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
na stanowiskach pracy; 



63. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie 
terytorialnym; 
64. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków 
do opiniowania i zatwierdzania; 
65. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa; 
66. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami 
Uczniowskimi; 
67. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu 
szkoły; 
68. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
69. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 
i organizację opieki medycznej w szkole. 
 

Rada Pedagogiczna 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji oraz 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład 

Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1. uchwala regulamin swojej działalności; 
2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i zgody rodziców; 
4. może wyrazić zgodę 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; 
5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 
8. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
9. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 



10. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 
 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem 
do użytku szkolnego; 
2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 
rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 
posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno–pedagogicznej 
o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają 
wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej; 
4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
5. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć 
edukacyjnych; 
6. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych; 
7. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień; 
8. opiniuje projekt finansowy szkoły; 
9. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  
wychowawcza i opiekuńcza; 
10. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora; 
11. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
12. opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 
13. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 
stanowiska kierownicze. 
 
Rada Pedagogiczna ponadto: 

1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  



2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 
szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 
5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje 
z wnioskami do organu prowadzącego; 
6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów; 
8. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
9. wybiera swoich/dwóch przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko 
dyrektora szkoły; 
10. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 
od oceny pracy; 
11. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej 
dla nauczycieli. 
 

Rada Rodziców 

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentuje ogół rodziców 

uczniów przed innymi organami szkoły. 

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych 

opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 
2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 
a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, w tym: 
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole 

i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka i jego postępów lub trudności; 

b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych; 



c) „uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły; 

e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 
 

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 decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności 
w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji 
politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu; 
5. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 
6. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 
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. 

Samorząd Uczniowski 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu działa Samorząd Uczniowski. 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
 
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi Szkoły 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, celem 
i stawianymi wymaganiami; 
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 redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem; 
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
7. opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 
 
 


