
Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencji: 

 

- Dyrektor- mgr Elżbieta Wieczorek- dyrektor szkoły od 01.09.2006r. wyłoniona w drodze 

konkursu, 

- Rada pedagogiczna, 

- Rada rodziców, 

- Samorząd uczniowski. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu jako organizator całokształtu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej szkoły w szczególności: 

- kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

- sprawuje nadzór pedagogiczny- w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.- 

art. 33, 

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza optymalne warunki rozwoju psychofizycznego 

wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

- realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

- jest odpowiedzialny za właściwą organizację i realizację nauczania w szkole podstawowej, 

- umożliwia odbywanie stażu przez nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz 

wyznacza dla nich opiekunów, 

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność                  

za ich prawidłowe wykorzystanie, 

- wykonuje zadnia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę, 

- odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, 

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

- w wykonaniu swoich kompetencji współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, 

samorządem uczniowskim, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, policją, kuratorami 

sądowymi, a także z innymi organizacjami 

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji i jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
Przewodniczącym rady jest Dyrektor Szkoły. 



W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

Do kompetencji rady pedagogicznej należą: 

- zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promocji uczniów, 

- zatwierdzanie planów dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów, 

- zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym (wewnątrzszkolny 
system oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów), przygotowanie projektu statutu 
szkoły bądź projektu jego zmian (po zasięgnięciu opinii rady rodziców). 

 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu działa Rada rodziców. 

Kompetencje rady rodziców: 

- występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkolę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły,  

- uchwalaniu w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz 

programu profilaktyki, 

 - opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

- opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego  

 

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. 

 

 

 


