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Rozdział III 
Organy Szkoły 

 
§10 

 

Organami Szkoły są: 
1. Dyrektor  Szkoły. 
2. Rada pedagogiczna  Szkoły. 
3. Rada rodziców. 
4. Samorząd uczniowski. 

 
§11 

 

skreślony 

§12 
 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest przedstawicielem na zewnątrz, 
przełożonym służbowym wszystkich pracowników oraz 
przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Stanowisko dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący Szkołę. 
3. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo- 
opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej 
kompetencji stanowiących i czuwa nad ich zgodnością z przepisami 
prawa, 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
Szkołę, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły 
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 
Szkoły, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych: 
dokonuje oceny pracy nauczycieli, dokonuje oceny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli, przewodniczy 
radzie pedagogicznej, powierza stanowisko wicedyrektora  
i odwołuje po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 
pedagogicznej, 
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8) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar 
stosowanych wobec uczniów, 

9) rozstrzyga sprawy sporne między organami, 
10) dba o powierzone mienie, 
11) dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowane przez 

nauczyciela lub grupę nauczycieli programy nauczania ogólnego, 
programy nauczania dla zawodu oraz programy nauczania  
dla profilu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

12) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych  
z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 

13) tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji, 
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 
15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów 

zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole, 
16) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 

17)  jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczycieli gdy 
ustalone dla   nich uprawnienia zostaną naruszane,  

18) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

4. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  
w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje  
na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor  
w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

Szkoły, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

7. skreślony 
8. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę  

i po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, 
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ustala zawody, w których kształci Szkoła prowadząca kształcenie 
zawodowe. 

9. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy  
w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości pracy Szkoły. 

10. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 30 czerwca szkolny 
zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku 
następnego roku szkolnego. 

11. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót 
używanymi podręcznikami. 

12. Dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan 
nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów 
tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
zajęć etyki/religii oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

13. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
§13 

 

1. W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 
Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły i wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady pedagogicznej 
mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze)  
w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz  
w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane  
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 
dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków 
rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

6.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w Szkole, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. 

8. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  
w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
jest ostateczne. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego 
zmian. 

10.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie 
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 
kierowniczego w Szkole. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 
pedagogicznej są protokołowane. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane  
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, 
które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,  
a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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§14 
 

1. W Szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 
uczniów. 

2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad 
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 
rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje 
jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu 
rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym 
określa w szczególności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad 

oddziałowych, o których mowa w ust. 2  do rady rodziców Szkoły. 
 

§14a 
 

1. 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. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane  
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 
kształcenia lub wychowania Szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 
dyrektora Szkoły. 

 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 
szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 
programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala 
dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje  
do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu  
z radą pedagogiczną. 

4. 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, o którym mowa w §14 ust. 4. 
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§15 

 

1. W Szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem.  
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  
i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 
uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

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 motywowanej 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 funkcję opiekuna samorządu. 
6. Samorząd uczniowski w ramach swojej działalności w szkole angażuje 

się w różnego rodzaju akcje o charakterze wolontariatu. 
 

§16 
 

1. W Szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

2. Wicedyrektorzy wykonują zadania zlecone przez dyrektora w zakresie: 
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez: 

a) zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej; 
b) nadzorowanie pracy zespołów nauczycieli; 
c) nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego i psychologa 

szkolnego; 
d) nadzorowanie pracy świetlicy szkolnej; 
e) nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi; 
f) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów 

przedmiotowych, sportowych i artystycznych; 
g) nadzór nad  właściwą  realizacją  przez nauczycieli podstawy 

programowej oraz przestrzeganiem zasad oceniania 
wewnątrzszkolnego; 
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h) nadzorowanie i przygotowanie egzaminów maturalnych  
i potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

i) nadzór nad analizą egzaminów zewnętrznych, 
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej 

przez: 
a) czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli  

w Szkole; 
b) kontrolę dyżurów nauczycieli; 
c) organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli; 
d) nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających  

z programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły; 
e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek 

szkolnych w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami, 
3) kierowania polityką kadrową poprzez: 

a) zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania  
i karania pracowników Szkoły; 

b) przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczyciel; 
c) układanie przydziału czynności dla nauczycieli; 
d) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
e) kształtowanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy  

w Szkole; 
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, 

obserwacji i hospitacji nauczycieli, 
3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora Szkoły w przypadku jego 

nieobecności. 
4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć 

dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska 
kierownicze. 

 

§17 
 

skreślony 
 

§18 
skreślony 

 

§19 
 

l. Organy Szkoły mają swobodę działania i podejmowania decyzji  
w granicach określonych przez ustawę o systemie oświaty, przepisy 
szczególne i niniejszy Statut. 

2.   Zasady współdziałania organów Szkoły: 
1) zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego 

działania, 
2) współudział w decydowaniu zgodnie z określonymi 

kompetencjami, 
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3) zgodność kompetencji fachowych z kompetencjami decyzyjnymi, 
4) ściśle sprecyzowane cele podejmowanych zadań, 

 

2. Sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły: 
1) zapewnienie ładu organizacyjnego poprzez egzekwowanie 

postępowania poszczególnych organów na podstawie zasad 
wynikających z regulaminu lub zakresu obowiązków, 

2) osiąganie kompromisu między potrzebami zarządzania  
i aktualnymi możliwościami ich zaspokajania, 

3) sytuacje konfliktowe ,różnice zdań rozwiązywane będą wewnątrz 
Szkoły w drodze dyskusji, interpretacji zakresu kompetencji  
i obowiązującej   wykładni prawa. 

 

3. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły:  
1) decyzje, informacje są podejmowane i rozchodzą się przez 

wzajemnie ze sobą powiązane kolegia, organy, 
2) droga służbowa do przesłania poleceń, dyrektyw, informacji – tablice 

ogłoszeń, zeszyt informacji, posiedzenia rady pedagogicznej, 
zebrania pracowników administracji i obsługi, polecenia w formie 
ustnej, pisemnej (indywidualne, zespołowe), 

3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwości wspólnych 
spotkań zainteresowanych organów Szkoły za wiedzą dyrektora  
i rady pedagogicznej, 

4) w szczególnych przypadkach, na wniosek dyrektora Szkoły  
lub co najmniej dwóch organów Szkoły może zostać zwołana  
w terminie do dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku spotkanie 
nadzwyczajne wszystkich organów Szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


