Załącznik nr 2
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II
W KUDOWIE - ZDROJU

I.

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ RAD PEDAGOGICZNYCH

§ 1.
1. W Zespole Szkół działają odrębne Rady Pedagogiczne Szkół wchodzących w skład zespołu.
Ilekroć w regulaminie używa się nazwy Rada Pedagogiczna odnosi się to do Rady
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.
§ 2.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające
ze statutu szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach
związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
§ 3.
1. W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wicedyrektorzy oraz nauczyciele
jako członkowie.
§ 4.
1. W zebraniach rady lub w określonych punktach tych zebrań mogą również brać udział
z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
Rady Pedagogicznej:
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciele Rady Rodziców,
- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,
- inne osoby.

II.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ NALEŻY:
§ 5.

1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz
organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie
z Konstytucją Powszechną, Deklaracją Praw Człowieka i Praw dziecka.
4.Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa
pedagogicznego.
5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

III.

DO KOMPETENCJI
NALEŻY:

STANOWIĄCYCH

RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 6.
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
2. Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
3. Zatwierdzenie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5. Zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie
przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.
6. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
7. Zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz
spełnienia wymogów dla ich ważności - odnotowane w protokole z posiedzenia rady.
IV. RADA PEDAGOGICZNA OPINIUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
§ 7.
1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
2. Projekt planu finansowego szkoły.
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
szkoły.
4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian.
6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym przypadku organ
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
V. PRZEWODNICZĄCY RADY JEST ZOBOWIĄZANY DO:
§ 8.
1. Prowadzenia i przygotowania zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamiania wszystkich
jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
2. Realizacji uchwał rady.
3.Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkół.
4.Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
5. Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.

6. Zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu
i form ich realizacji.
7. Analizowania stopnia realizacji uchwały rady.
8. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
o działalności szkoły.
VI.

CZŁONEK RADY JEST ZOBOWIĄZANY DO:
§ 9.

1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich
członków rady.
2. Przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.
3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których
został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu.
4. Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
5. Składania sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
6. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 10.
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powoływanych przez siebie komisjach zebrania organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
3. W Zespole Szkół Publicznych rady mogą być organizowane jeżeli są poświęcone
klasyfikowaniu i promowaniu uczniów lub dotyczą wyłącznie problemów zespołu.
4. Rodzaje posiedzeń Rady Pedagogicznej: klasyfikacyjna, zatwierdzająca klasyfikację,
podsumowująca pracę szkoły, szkoleniowa, nadzwyczajna.
§ 11.
1. Zebrania rady są zwoływane z inicjatywy dyrektora zespołu, organu prowadzącego Zespół
Szkół, na wniosek 1/3 jej członków.
§ 12.
1. Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.
§ 13.
1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich
pracowników i uczniów.
2. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady, jeżeli są niezgodne z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
sprawujący nadzór nad Zespołem Szkół, a w sprawach wymienionych w art.34 a ust.1 ustawy
o systemie oświaty także organ prowadzący Zespół Szkół.

§ 14.
1. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się
do księgi protokołów rady.
2. Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady
obrad i protokolant.
Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu
do zapoznania się z jego treścią i podpisania oraz zgłoszenia ewentualnych poprawek
przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu poprawek
do protokołu.
3. Podstawowym dokumentem działalności rady (komisji) są księgi protokołów.
Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę
,, Księga zawiera stron …….. i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej (komisji) od dni
a ……………..do dnia ………… .
3c. Rada Pedagogiczna.
1) W Zespole Szkół działają odrębne Rady Pedagogiczne Szkół wchodzących w skład Zespołu.
2) Rady Pedagogiczne są kolegialnym organem Zespołu Szkół Publicznych. W ich skład
wchodzą wszyscy nauczyciele Zespołu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej w każdej
z połączonych Szkół jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie
Zdroju.
3) Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych określają regulaminy działalności uchwalone
przez Rady Pedagogiczne Szkół wchodzących w skład Zespołu, normujące w szczególności
następujące zagadnienia:
a) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń
Rad Pedagogicznych,
b) wewnętrzną organizację Rad Pedagogicznych,
c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rad Pedagogicznych osób nie będących
członkami tego organu Szkoły.
4) Kompetencje stanowiące oraz opiniujące Rad Pedagogicznych określają odrębne przepisy
oraz statut Szkół wchodzących w skład Zespołu.
5) Posiedzenia Rad Pedagogicznych odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym
i są zwoływane przez:
a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b) organ prowadzący Szkołę,
c) na wniosek 1/3 jej członków.
6) Członkowie Rad Pedagogicznych są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na
jej posiedzeniach.
7) W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
a) zatwierdza plany pracy Zespołu Szkół Publicznych,
b) uchwala do 15 czerwca każdego roku, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny
zestaw podręczników. Zestawy, o których mowa, składają się z jednego programu nauczania
i maksymalnie trzech podręczników do poszczególnych zajęć edukacyjnych. Zestawy te
obowiązują przez trzy kolejne lata. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna – na
wniosek nauczyciela, lub z własnej inicjatywy – może dokonać zmian w szkolnym zestawie
programów nauczania lub zestawie podręczników. Zmian tych nie można wprowadzać w ciągu
roku szkolnego.

c) zatwierdza programy autorskie oraz regulaminy obowiązujące na terenie Szkoły,
d) podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, w tym
o promocjach z wyróżnieniem,
e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
f) podejmuje uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminów poprawkowych
uczniów,
którzy spełniają określone kryteria,
g) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
h) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły,
i) podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych oraz
w sprawie możliwości powtarzania klasy przez uczniów, którzy nie uzyskali promocji do
następnej klasy,
j) podejmuje uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu
szkoły przez ucznia , któremu w tej Szkole co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
k) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
l) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji
Dyrektora lub Wicedyrektora,
ł) deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
m) opiniuje tygodniowy podział godzin,
n) opiniuje projekt planu finansowego jednostki,
o) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
dodatkowych,
p) opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i wyróżnień,
r) opiniuje „Regulamin świetlicy szkolnej”,
s) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
t) wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
u) wyraża zgodę na promocję ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć
edukacyjnych,
w) przygotowuje projekt Statutu Zespołu Szkół Publicznych lub projekt nowelizacji Statutu,
y) uchwala Statut Zespołu i jego nowelizację.
8) Zebrania Rad Pedagogicznych są protokołowane w oddzielnych księgach.
9) Obowiązkiem każdego członka Rady Pedagogicznej jest zapoznanie się z protokołami
posiedzeń.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego.
10) Regulamin Zespołu Wychowawczego stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

