Regulamin Rady Pedagogicznej ZS w Dobczycach

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
Na podstawie art. 69 do art. 73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2019. poz.
1148 tj. z dnia 19.06.2019 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września
1991( z późn. zm.)ustala się następujący ͈ Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im . ks. Józefa
Tischnera w Dobczycach."
§1.
Ilekrod w regulaminie mowa o:
1. szkole- rozumie się przez to Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2. nauczycielach- rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkole.
3. Radzie- rozumie się Radę Pedagogiczną Zespół Szkół im.ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
4. ustawie- rozumie się Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe.
5. dyrektorze

- rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół.

6. kuratorze- rozumie się przez to Małopolskiego Kuratora Oświaty.
7. samorządzie- należy przez to rozumied samorząd uczniowski działający w szkole.
8. organie prowadzącym- należy przez to rozumied Starostwo Powiatowe w Myślenicach

§2.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadao
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki .

§3
W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1. Dyrektor szkoły.
2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
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3. Pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego
zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brad udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeo i innych organizacji (harcerze, wolontariat itp.)

§4
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor szkoły

§5
1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego
b) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
c) po zakooczeniu rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych
d) w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą byd organizowane na wniosek:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) z inicjatywy dyrektora szkoły,
c) z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,
d) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 5 dni przed terminem.
W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może wyznaczyd termin konferencji pomijając opisany tryb
powiadomienia.
1.

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły.
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2.

Na wniosek dyrektora szkoły higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady

pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w
tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

§6
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę rodziców;
4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub
placówki.
7. Wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach.
8. Promowanie do klasy programowo wyższej uwzględniając możliwości ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych jeden raz w ciągu
jednego etapu nauczania.
9. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

§7
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęd edukacyjnych, oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. Projekt planu finansowego szkoły;
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo;
4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuoczych.
5. Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły lub jego odwołania,
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6. Opiniowanie powierzenia innego stanowiska kierowniczego w szkole lub jego odwołania,
7. Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, jeżeli jest ono powierzane w trybie poza
konkursem,
8. Opiniowanie programu nauczania zgłoszonego przez nauczycieli do dopuszczenia do użytku
w szkole lub placówce.
9. Programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego.
10. Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

§8
Do uprawnieo Rady Pedagogicznej należy między innymi:
1. Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły.
2. Wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołania nauczyciela od
oceny pracy.

§9
1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§11
1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmiany.
2. Rada pedagogiczna może wystąpid z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzid postępowanie wyjaśniające i powiadomid o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
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§12
1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi
funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie
stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Przy podejmowaniu uchwał w innych sprawach głosowanie tajne może się odbywad na wniosek
członka Rady. Wtedy o sposobie głosowania decyduję Rada zwykłą większością głosów.
4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszad dobra osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły .

§13
1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwałyo wynikach klasyfikacji i promocji uczniów
rozstrzyga dyrektor szkoły.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji
uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i
kompetencje organu prowadzącego, określone w pkt. 2, wykonuje zarząd powiatu.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukooczenia przez nich szkoły, w
przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

§14
Obowiązki członka Rady:
1. uczestnictwo w zebraniach rady jest dla jej członków obowiązkowe.
2. na wniosek zainteresowanego z uczestnictwa w Radzie może zwolnid dyrektor.
3. nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzenie Rady, które mogą naruszyd dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
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4. przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczyciela.
5. przestrzegania zasad kultury obrad.

§15
Rada powołujespośród swoich członków komisje stałe i doraźne. Komisjami stałymi są:
1. zespoły przedmiotowe,
2. komisja zdrowia,
3. komisje doraźne powoływane są do opracowania określonych zadao.
Pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany z pośród członków komisji.

6

