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. sprawuje nadzór pedagogiczny,
3. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń
i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczoopiekuńczej w szkole,
4. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną i wspomaganie szkoły,
polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę
jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5. organizuje uczniom nauczanie indywidualne,
6. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły,
7. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
i organizacyjnych,
8. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej,
etnicznej i religijnej uczniom,
9. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
10. przydziela nauczycielom stałe zadania i zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
lub opiekuńcze,
11. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i w jego obejściu,
12. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

13. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku
oraz monitoruje dbałość o estetykę i czystość,
14. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,
15. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
16. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły,
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
17. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji
szkoły,
19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach
publicznych,
20. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
21. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem
Uczniowskim,
22. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu
szkoły,
23. organizuje i określa warunki korzystania z wyżywienia,
24. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

uchwala regulamin swojej działalności,
podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły,
zatwierdza plany pracy szkoły na każdy rok szkolny,
podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego,
ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu,

7. 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 organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych,
2. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin
ponadwymiarowych,
3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
4. opiniuje projekt finansowy szkoły.
Rada Pedagogiczna ponadto:
1. przygotowuje projekt zmian do statutu,
2. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,
3. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje
z wnioskami do organu prowadzącego,
4. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia 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, wśród nich zaś:

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 pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu,
3. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.
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 zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
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 Szkoły,
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.

