
Rozdział 6  Organy szkoły 
 

§ 21.        

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców. 

2. Dyrektora szkoły powołuje się zgodnie z trybem zawartym w ustawie o systemie 
oświaty. Kompetencje dyrektora szkoły określają przepisy ustawy o systemie 
oświaty. 
1) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (w przypadku szkół lub 

placówek, w których rada nie została powołana) rady pedagogicznej, rady 
rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe 
i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, 
ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w wymiarze zgodnym z rozporządzeniem; 

2) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 
w pkt. 1 mogą być ustalone: 

a) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych 
kościołów lub związków wyznaniowych, 

b) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub 
potrzebami społeczności lokalnej. 

3) Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz 
ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym 
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o 
których mowa w pkt. 1; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub 
placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady 
rodziców i samorządu uczniowskiego, może , za zgodą organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych; 

5) w przypadku dni wolnych od zajęć, w których mowa w pkt. 4, dyrektor szkoły 
wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty; 

6) w dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt.2 i pkt. 4 w szkole 
organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły 
zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów 
w tych zajęciach w formie komunikatu na stronie WWW szkoły; 

7) Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na 
czas oznaczony, jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych 
dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 stopni Celsjusza 
lub jest niższa, 

b) tystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu 
uczniów np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia 
atakami terrorystycznymi i inne. 



8) zajęcia, o których mowa w pkt.7 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym 
przez dyrektora terminie. 

9) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i rady rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach 
w danym roku szkolnym. 

10) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych 
w danym roku szkolnym szkolny zestaw podręczników, materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 
szkolnym; 

11) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność co najmniej trzyletniego 
okresu używania tych podręczników lub materiałów; 

12) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 
bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 
podręcznikami i materiałami; 

13) odpowiada ze realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

3. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy 
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie 
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego. 

4. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem 
szkolnym.  W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora 
szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

5. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych 
oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, 
pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze 
szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

6. Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia 
do innej szkoły to w szczególności: 
1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze 

nie przynoszą efektów; 
2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę 

różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;  
3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 
4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia 

wykracza poza ustalone normy społeczne; 
5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, 

wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy 
w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia; 

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia 
uczniów szkoły.   



7. W szkole, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzanym na każdy rok 
szkolny tworzy się stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków zastępcy 
dyrektora szkoły: 

1) współudział w planowaniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole: 
a) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
b) badanie wyników w klasach I – III i języka polskiego w klasach IV – VI, 
c) kontrola dokumentacji szkolnej: dzienniki klas I – III, arkusze ocen. 

2) dokumentacja analizy planów pracy w szkole; 
3) współudział w kierowaniu pracą rady pedagogiczne; 
4) udział w pracach zespołu kierowniczego; 
5) hospitowanie lekcji nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 

dyrektora szkoły; 
6) udział w inspirowaniu pracy samorządu szkolnego; 
7) nadzorowanie i monitorowanie realizacji zadań wychowawczych w szkole; 
8) egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny oraz dbałość o czystość 

i estetykę szkoły; 
9) opracowywanie harmonogramu wycieczek klasowych, kół 

przedmiotowych i kół zainteresowań,; 
10) hospitowanie praktyk studenckich – dbałość o dobre przygotowanie studentów 

do samodzielnej pracy,; 
11) sporządzanie opisowych analiz, sprawozdań i innych materiałów o pracy 

szkoły; 
12) współudział w opracowywaniu planu rozwoju szkoły; 
13) lustracja wyglądu zewnętrznego młodzieży, klas i szkoły; 
14) analizowanie stanu realizacji uchwał, wniosków rady pedagogicznej; 
15) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, samorządności oraz rozwoju 

zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
16) podejmowanie działań sprzyjających postępowi pedagogicznemu, 

upowszechnianie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowatorskich doświadczeń 
pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do działań nowatorskich; 

17)  opracowywanie programów ogólnoszkolnych uroczystości, imprez; 
18) podstawowe ubezpieczenia uczniów i związana z tym dokumentacja, 
19) nadzorowanie pracy wychowawców klas, pedagoga szkolnego i koordynatora 

ds. orientacji zawodowej; 
20) obliczanie i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych; 
21) koordynacja udziału młodzieży w imprezach pozaszkolnych; 
22) stała kontrola frekwencji uczniów,; 
23) współpraca ze służbą zdrowia; 
24) kierowanie szkołą w czasie nieobecności dyrektora; 
25) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły 

wg słownego uzgodnienia. 
8. Rada Pedagogiczna jest organem wewnętrznym szkoły powołanym do 

rozważania, opracowywania i rozstrzygania w granicach kompetencji spraw 
wychowawczych, nauczania i administracyjnych szkoły: 
1) w skład rady pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele bez względu na 

ich wymiar zatrudnienia; 
2) poza osobami wchodzącymi w skład rady pedagogicznej w pełnych 

posiedzeniach lub ich częściach mogą uczestniczyć inne osoby na 
zaproszenie dyrektora szkoły za zgodą rady pedagogicznej – osoby te 
uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym; 



3) Rada Pedagogiczna dba o poziom wychowawczy i dydaktyczny szkoły, 
omawia i opracowuje ważniejsze sprawy wychowawcze i dydaktyczne 
związane z całokształtem życia szkolnego, w szczególności: 

a) rozpatruje i opiniuje przygotowany przez dyrektora szkoły projekt 
organizacji pracy na dany rok szkolny, 

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów, 
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole, 
d) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 
e) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień, 
f) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wymaganych zasad oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

g)  opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych 
obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co 
najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym 
roku szkolnym, 

h) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których 
zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
organizowane przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego, oraz 
zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

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

4) w szkole nie funkcjonuje rada szkoły, jej kompetencje przyjmuje Rada 
Pedagogiczna; 

5) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 
szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie 
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej, zasady odwołań są regulowane 
ogólnymi przepisami zawartymi w ustawie; 

6) Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, 
jeżeli stwierdza, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie 
wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla 
uchwałę, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Decyzja 
organu nadzorującego szkołę jest ostateczna; 

7) Rada Pedagogiczna posiada regulamin działalności.  
9. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 
10. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły, a uczniowie poszczególnych klas 

tworzą samorządy klasowe. 
11. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów danego typu szkoły w głosowaniu równym, tajnym 
i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 

12. Do zadań samorządu należy: 
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 

i nauczycieli; 



2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do 
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny; 

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 
obowiązków szkolnych; 

4) przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów; 
5) współdziałanie z władzami zespołu w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od 
zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych; 

6) dbanie o mienie zespołu,; 
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności 

w nauce; 
8) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński); 
9) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku 

pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu 
dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej; 

10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor zespołu. 
13. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do: 

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów; 

2) przedstawiania propozycji do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych zespołu wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 

3) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży; 
4) udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie 

społeczności uczniowskiej; 
5) wydawania gazetek, kronik, prowadzenia radiowęzła; 
6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych 

form pomocy materialnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży; 
7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole 

oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń 
za uczniów, udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

8) wnioskowania do dyrektora zespołu w sprawie powoływania określonego 
nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej oraz na 
rzecznika praw ucznia; 

9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi 
w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież; 

10) wydawania opinii, na wniosek dyrektora zespołu, w sprawie oceny pracy 
nauczyciela. 

10. Przy szkole działa Rada Rodziców.  
11. Zasady jej tworzenia ustala ogół rodziców.  
12. Rada Rodziców posiada regulamin.  
13. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego 

z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania 
wyczerpującej odpowiedzi na złożenie zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma 
prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

14. Dyrektor ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę Rady Rodziców, jeżeli jest ona 
sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 
§ 22 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły 
o podejmowanych i planowanych działaniach przez: 



1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły; 
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku 

zespołu; 
3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu 

z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas 
i dyrektorem szkoły, 

4) apele szkolne; 
5) gazetę szkolną. 

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych 
problemów szkoły. 

3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji 
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie 
decyzji w granicach swoich kompetencji. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez 
swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 
Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej 
podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach 
zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 
o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty 
ich podjęcia. 

8. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji; 
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły 

o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach; 
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub 
wewnątrz niego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 
1) zbadania przyczyny konfliktu; 
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej 

przewodniczących organów będących stronami. 
10. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, 

w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 § 23 

1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 
1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danej klasie a uczniami tej klasy; 
2) dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła 

konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 
2. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje 

komisję rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą: 



1) przedstawiciele stron konfliktu; 
2) mediator niezaangażowany w konflikt; 
3) dyrektor szkoły. 

3. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze 
świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy. 

4. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia: 
1) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 
2) Samorząd Uczniowski; 
3) Rada Rodziców; 
4) Pracownik szkoły. 

5. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) 
pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko 
komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań. 

6. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor szkoły udziela kary, zgodnie 
z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy. 

7. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor szkoły kończy procedurę, 
odpowiadając pisemnie na postawione zarzuty. 

8. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 
stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów 
– strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

9. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         
powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza 
swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

10. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w 
drodze głosowania. 

11. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne.  

12. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
 


