1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor szkoły - zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty:
a) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie,
f) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych.
3. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w Statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i Samorządem Uczniowskim.
6. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go Wicedyrektor.
7. Zadania szczegółowe Dyrektora szkoły:
a) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych;
b) opracowywanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;
c) przyjmowanie uczniów do szkoły oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy
Ministerstwa Edukacji Narodowej;
d) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
f) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej;
g) współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
h) dbałość o powierzone mienie szkoły;
i) poszerzanie bazy materialno – technicznej oraz opracowywanie projektu budżetu szkoły;
j) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;
k) zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły – zgodnie z odrębnymi przepisami;
l) premiowanie i nagradzanie pracowników – zgodnie z przyjętym trybem nagradzania i
premiowania;
m) dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
n) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowaniu;
o) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami;
p) przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar wobec uczniów.
8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
Kuratora Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.
9. Swoje obowiązki Dyrektor wypełnia przy pomocy osób z kierownictwa szkoły:

a) Wicedyrektora
b) specjalisty ds. kadrowo – księgowych
c) głównego księgowego w zakresie finansowo – księgowym
10. Dyrektor szkoły ustala arkusz organizacyjny pracy liceum na podstawie ramowego planu
nauczania opiniowanego przez Radę Pedagogiczną.
11. Dyrektor udziela zezwoleń na realizację indywidualnego toku nauki na wniosek lub za zgodą
rodziców albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów na wniosek poradni psychologiczno –
pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów z innych szkół.

