
ROZDZIAŁ III 

Organy Szkoły i ich kompetencje 

 

§ 14 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły, 

3) Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców i prawnych opiekunów wszystkich 

uczniów uczących się w Szkole, 

4) Samorząd Uczniowski, który jest reprezentacją wszystkich uczniów uczących się 

w Szkole. 

 

§ 15 

Dla właściwej realizacji zadań statutowych Szkoły tworzy się stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektor Szkoły, 

2) Kierownik Szkolenia Praktycznego,  

3) Kierownik Laboratorium Chemicznego. 

 

§ 16 

1. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Dyrektor Szkoły jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 

im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, kierownikiem zakładu pracy i przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników tych szkół; kieruje działalnością Szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora Zespołu należy: 

1) kierowanie szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, 

2) organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

3) prowadzenie polityki kadrowej, 

4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

5) sprawowanie opieki nad uczniami, 

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

4. Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora, jego zadania wykonuje wyznaczony wicedyrektor. 

6. Dyrektor Zespołu w swoich działaniach współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz związkami zawodowymi działającymi 

w Zespole. 

 

§ 17 

1. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele 

wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. 

3. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

4. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym oraz przyjętym regulaminem. 

5. W związku z niepowołaniem Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 



§ 18 

1. W  szkole działa Rada Rodziców, wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład 

Zespołu, która reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. 

Zasady jej funkcjonowania i działalności określa Regulamin Rady Rodziców. 

2. 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. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opracowywanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

4) doskonalenie organizacji pracy szkoły,  

5) włączanie rodziców do zadań związanych z realizacją nauczania,  

6) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach wychowawczo-

opiekuńczych rodziny,  

7) tworzenie przychylnego klimatu społecznego i odpowiednich warunków 

materialnych do funkcjonowania szkoły. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze Rady 

Rodziców przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do 

założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 

Rodziców. 

5.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady 

Rodziców, który nie może być sprzeczny z ustawą Prawo oświatowe. 

 

§ 19 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, wspólny dla 

wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 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 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 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 rolę opiekuna samorządu. 



6. Przewodniczący samorządu może być zapraszany na posiedzenia Rady Pedagogicznej 

celem przedstawienia opinii i wniosków uczniów dotyczących organizacji i pracy szkoły. 

7. Samorząd wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się uczniów, dobre wyniki w nauce, 

właściwą frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie. 

8. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

9. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 20 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach jego kompetencji.  

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działań 

powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a w szczególności środowiska, 

którego organ szkoły jest reprezentantem. 

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.  

4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w protokołach z ich 

posiedzeń. 

5. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w celu poprawy procesu kształcenia i wychowania, 

a w szczególności:  

1) rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania niezbędnych informacji na 

temat zadań szkoły, obowiązujących przepisów i regulaminów, rzetelnej informacji na 

temat swojego dziecka podczas spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych, 

spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów organizowanych nie rzadziej niż raz na 

kwartał, spotkań z pedagogiem szkolnym, 

2) rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek brać udział w organizowanych przez 

wychowawców zebraniach klasowych, pomocy przy rozwiązywaniu problemów i 

konfliktów klasowych, podejmowania właściwych oddziaływań wychowawczych oraz 

aktywnych działań w celu podniesienia jakości pracy Szkoły, 

3) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach organizacji imprez szkolnych 

z udziałem młodzieży, 

Dyrektor współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły poprzez: 

a) organizowanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

b) uczestniczenie, w razie potrzeby, w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, 

c) umożliwianie przepływu informacji i koordynację współpracy pomiędzy organami 

Szkoły, 

d) umożliwianie realizacji wniosków wpływających od organów Szkoły, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

4) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują poprzez: 

a) zapraszanie na swoje posiedzenia upoważnionych innych przedstawicieli organów 

Szkoły, 

b) rozpatrywanie wniosków i skarg w granicach swoich kompetencji . 

5) wnioski i skargi powinny wpływać z zachowaniem drogi służbowej, tj. składający 

skargę kieruje ją do organu Szkoły zgodnie z jego kompetencjami, poprzez Dyrektora 

Szkoły, 

6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły: 



1) ewentualne spory pomiędzy organami szkoły rozwiązywane są w drodze mediacji 

zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów i w odniesieniu do stosownych 

przepisów prawa.  

2) w przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia spory pomiędzy organami 

szkoły rozstrzyga Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych stron. 

3)  decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

4) sprawy sporne między Dyrektorem a innymi organami Szkoły rozstrzyga – zgodnie ze 

swymi kompetencjami – organ prowadzący Szkołę lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 

§ 21 

Organy Szkoły mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach określonych 

przez Prawo oświatowe, przepisy szczególne i niniejszy Statut. 

 

§ 22 

1. Zasady powoływania Wicedyrektorów Szkoły, Kierownika Szkolenia Praktycznego oraz 

Kierownika Laboratorium Chemicznego określają odrębne przepisy. 

2. Kompetencje i szczegółowy zakres obowiązków oraz czynności Wicedyrektorów Szkoły, 

Kierownika Szkolenia Praktycznego oraz Kierownika Laboratorium Chemicznego 

określa Dyrektor Szkoły. 

 

§ 23 

1. W celu właściwej organizacji gospodarki finansowej Szkoły tworzy się stanowisko 

Głównego Księgowego. 

2. Kompetencje i zakres obowiązków Głównego Księgowego określa Dyrektor Szkoły. 

 

 

 


