Kompetencje i zadania dyrektora.

1. Dyrektor w szczególności:
- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
- sprawuje nadzór pedagogiczny;
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego;
- realizuje uchwały rady pedagogicznej;
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie;
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
- zatwierdza szkolne zestawy programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
- ustala listę podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, które
otrzymują uczniowie w ramach dotacji celowej po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i
rady rodziców;
- podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku
szkolnego;
- zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej; 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;
- odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
- organizuje zajęcia dodatkowe;
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad

nauczycielami i specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami.
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i
samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
- dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
- realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz zarządzeniami organów
nadzorujących;
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
- zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
- zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
6. Dyrektor swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy. W przypadku nieobecności
dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

