
5. Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencje 
 

 
• Dyrektor szkoły: mgr Waldemar Biskupski dyrektor szkoły od 01.09.2000 wyłoniony            

w drodze konkursu 
• Rada Pedagogiczna, 
• Rada Rodziców 
• Samorząd Uczniowski 

 
Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów. 
 
Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów jako organizator całokształtu działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej szkoły w szczególności: 

• kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły 
• sprawuje nadzór pedagogiczny, 
• powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego oraz zapewnia jej obsługi administracyjno – biurowej, 
• dokonuje oceny dorobku zawodowego  nauczycieli ubiegających się o awans na stopnie 

zawodowe, 
• uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
• realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 
• dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe 

wykorzystanie, 
• jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i  pracowników nie będących nauczycielami. 
Decyduje o: 

a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum, 
b) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom gimnazjum, 
c) występowaniu z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

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

Dyrektor może w szczególnych przypadkach za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum 
i innych regulaminów wnioskować do Kuratora Oświaty o skreślenie ucznia z listy uczniów  na  
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 
 
Rada Pedagogiczna. 
 
Rada Pedagogiczna, którą tworzą nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum, jest kolegialnym 
organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania   
i opieki. 
Obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy dyrektor szkoły. 
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

• uchwalanie programów wychowawczego i profilaktyki, 
• zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 
• zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum          

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 



• podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
• podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia statutu. 

            Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
• organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 
 
Samorząd Uczniowski. 
 
W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, który tworzony jest 

przez wszystkich uczniów szkoły. 
Samorząd działa w oparciu o regulamin samorządu, który określa zasady wybierania              

i działania organów samorządu, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, 
powszechnym i bezpośrednim, i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
Samorząd Uczniowski występuje do Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady Rodziców 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a ponadto posiada: 

a) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                        
z Dyrektorem gimnazjum, 

b) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
c) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
d) opiniowania programu wychowawczego gimnazjum. 
 

Rada Rodziców, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 
 

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu członkowie Rad oddziałowych, 
wybrani w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 
W wyborach, o których mowa w ust.4.1., jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności: 
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych         
oraz do Rady Rodziców. 

 
Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

• uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną: 
• programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści, działania o charakterze, 
profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
• opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. 
 

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. 
Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 
zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej     działalności oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 


