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DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY ORAZ  ICH  KOMPETENCJE 

ORGANY SZKOŁY 

§ 10 

1. Organami Szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna,   

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 
decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest 

Śląski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 

decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest 

organ prowadzący szkołę. 

4. Każdy z organów wymienionych w ustępie 1, jest organem autonomicznym działającym w granicach 

obowiązującego prawa oraz kompetencji określonych w niniejszym statucie. 

5. Organy określone w ustępie 1 współdziałają ze sobą we wszystkich dziedzinach działalności szkoły. 

6. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz stanowisko kierownika świetlicy. Funkcje te 

powierza i odwołuje z nich dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej. 

7. Ponadto dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego 

zakres czynności opracowuje dyrektor. 

8. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

9. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 

10. Zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi ustala 

dyrektor szkoły. 

11. Wymienione wyżej zakresy zawarte są w teczkach akt osobowych. 

12. Zasady działania i organizacji rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego zawarte 

są w regulaminach tych organów. 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 



STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.  M.  KONOPNICKIEJ  W  PRZYSTAJNI 

13 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na 

postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Dyrektor podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim: rozpatruje ich wnioski i opinie, konsultuje niektóre ważne 

decyzje gospodarcze oraz decyzje dotyczące spraw dydaktycznych i wychowawczych określone w 

odrębnych przepisach, a także stwarza warunki do harmonijnego współdziałania ww. organów, 

rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy tymi organami. 

4. Dyrektor szkoły lub jego upoważniony przedstawiciel uczestniczy w posiedzeniach rady rodziców 

oraz samorządu uczniowskiego z głosem doradczym oraz czuwa nad zgodnością ich działania  

z obowiązującym prawem, a także zapewnia im warunki do działania zgodnie z ich regulaminami. 

5. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i 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, 

5) 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, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

8) współdziała ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia zawodowego oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

10) 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, 

opiekuńczej  

i innowacyjnej szkoły, 

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną bądź innym podmiotem sprawującym profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 

12) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia 

objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, 

13) w uzasadnionych przypadkach może w drodze decyzji skreślić ucznia, którego nie dotyczy 

obowiązek szkolny, z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu 
opinii samorządu uczniowskiego, 
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14) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

16) może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 8 dni, 

17) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 12 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole, 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, 

zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

10)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
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12)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 

zmiany. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie  

z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.   

8. Zebrania rady są protokołowane. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych                       

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,                   

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej 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. 

§ 13 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

3. 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. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. 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 ust. 2. 

6. W celu wspierania swojej działalności, a także działalności szkoły, rada rodziców może  

współpracować ze stowarzyszeniem rodziców. 

7. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 14 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa jego regulamin. 

3. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2010&qplikid=1#P1A6
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4. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

6. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski   

i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących 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 gazetki 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. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

§ 15 

1. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) Wszystkie organy szkoły współpracują w celu realizacji zadań statutowych w duchu 

porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie                                 

i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.  

2) Wszelkie spory zaistniałe na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze 

zrozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 

3) W sprawach wniosków do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z pełnionej funkcji 

dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole 

postępowanie wyjaśniające przeprowadza organ prowadzący szkołę lub dyrektor w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie złożonego wniosku. Wszystkie 

zainteresowane w tych sprawach strony/osoby mają prawo składać wyjaśnienia na piśmie lub 

ustnie. 

4) Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora                                 

po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych 

stron. 

5) Spory między uczniami i nauczycielami rozpatruje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami 

przyjętymi w pkt. 2 i 4. 

6) Decyzje w sprawach określonych w pkt. 4 i 5 podejmuje dyrektor w terminie 14 dni  

(a w szczególnych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia pisemnego zażalenia w tej sprawie – 

po rzetelnym zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy. 

7) Treść podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje niezwłocznie wszystkim 

zainteresowanym stronom na piśmie. 

8) Od decyzji dyrektora wnioskodawcy mogą odwołać się do organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty otrzymania. 
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9) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: 

radę rodziców i samorząd uczniowski. 

10) Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi                           

lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych 

organów. 

11) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji  

w terminie 7 dni. 

12) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych                      

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Tryb składania skarg i wniosków: 

1) Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca, pedagog, instytucje pozaszkolne  

i osoby fizyczne. 

2) Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę), 

adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3) Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej                               

w sekretariacie szkoły. 

4) Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

3. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków: 

1) Rozpatrywanie skarg następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  

W razie niezałatwienia skargi w terminie dyrektor jest obowiązany zawiadomić strony, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

2) Dyrektor może powierzyć rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy 

lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

3) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę                

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia. 

4) Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – 

dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni 

właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej 

skargę. 

5) Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 

6) Dyrektor powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie. 

7) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, 

podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji  w terminie do 

14 dni. 

8) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji                             

za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

4. Tryb odwoławczy: 

1) Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone, współmierne                  

do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie. 

2) W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor uchyla nałożoną karę. 

3) Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej. 
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4) Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora poprzez: samorząd uczniowski, wychowawcę 

lub rodziców w terminie 14 dni od nałożenia kary. 

5) Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę  

z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu lub radzie 

pedagogicznej. 

6) Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do 

przewinienia. 

7) Dyrektor wydaje decyzję na piśmie wszystkim zainteresowanym stronom w terminie do 14 dni. 

8) Od decyzji dyrektora uczeń i rodzice mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty                        

za pośrednictwem dyrektora. 


