
Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencje 

1. Dyrektor – mgr Jolanta Nowacka  

2. Rada Pedagogiczna  

3. Rada Rodziców  

4. Samorząd Uczniowski  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu ma określone obowiązki i prawa.  

Do obowiązków dyrektora jako kierownika zakładu pracy należy: 

- kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,  

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  

- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków  

prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez działania  

prozdrowotne  

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki uczniów i pracowników szkoły,  

- dysponowanie środkami pieniężnymi określonych w planie finansowym  

szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

- realizuje uchwały rad pedagogicznych i rad rodziców podjęte w ramach  

ich kompetencji stanowiących  

- odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu ósmoklasisty, 

- umożliwienie odbycia staży przez nauczycieli na wyższy stopień awansu  

zawodowego oraz wyznaczenie dla nich opiekunów  

Do praw dyrektora należy 

- decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżące  

funkcjonowanie,  

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników szkoły,  

- przyznawanie nagród i wymierzanie kar wszystkim pracownikom szkoły,  

- udzielanie urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dyrektor szkoły odpowiada za: 

- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych osiąganych przez  

uczniów szkoły,  

- zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły,  

- prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych  

Dyrektor szkoły w wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje  

z organami szkoły, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją kuratorami sądowymi oraz innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami.  

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym. Tworzą ją i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy 

pracownicy pedagogiczni. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.  

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą: 

- zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promocji uczniów,  

- opracowanie i zatwierdzanie programów i planów dot. wychowania,  

profilaktyki i rozwoju szkoły,  

- opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły, rozkładu zajęć w szkole,  

wniosków dyrektora dotyczących przyznawania nagród i kar  

nauczycielom, wniosków rodziców w sprawie zmiany nauczyciela  

przedmiotu lub wychowawcy klasy.  

Rada Rodziców – członków tego organu szkoły tworzą przedstawiciele  

Rodziców z oddziałów 0-VIII w danym roku szkolnym.  

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

- opiniowanie programu naprawczego w sprawie poprawy i efektywności  

kształcenia i wychowania,  

- opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień 



awansu zawodowego,  

- występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły.  

Samorząd Uczniowski jest organem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski 

występuje do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z wnioskami dot. wszystkich 

spraw szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą praw ucznia:  

- prawa do wyboru nauczyciela – opiekuna SU,  

- prawa do organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły  

działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z własnymi  

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

- prawa do redagowania własnej gazetki szkolnej.  

 

  

  


