Załącznik 10

Regulamin Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
§1
Na podstawie ustawy z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami – art. 43, ust. 2 oraz Statutu Zespołu
Szkół z dnia 11 kwietnia 2022r wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 2022r.
niniejszy regulamin.
§2
Cele i zadania Rady Pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących
kształcenia , wychowania i opieki wynikających ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych
Zespołu Szkół.
2. Na swoich posiedzeniach Rada Pedagogiczna – w formie uchwał- zatwierdza, a w formie opinii
i wniosków wypowiada się w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą,
opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
§3
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział – bez prawa głosowania – z głosem
doradczym osoby zaproszone.
3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Zespołu Szkół lub osoba wyznaczona przez dyrektora.
4. Stałe posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
b) w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
c) po zakończeniu rocznych zajęć lekcyjnych;
d) a także, w miarę potrzeb.
5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane także na wniosek:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
b) organu prowadzącego;
c) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
d) przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
6. Wniosek członków Rady Pedagogicznej o zwołanie posiedzenia zgłaszany jest na piśmie
z określeniem problematyki obrad.
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§4
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy Zespołu Szkół;
b) przygotowanie projektu zmian statutu Zespołu i uchwałą wprowadzenie tych zmian;
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
e) ustalenie planów i programów organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy;
g) występowanie do organu prowadzącego Zespół Szkół z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora
lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole Szkół;
h) Rada Pedagogiczna opiniuje:
- organizację pracy Zespołu Szkół;
- projekt planu finansowego Zespołu Szkół;
- wnioski dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
- propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom Zespołu Szkół stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
- propozycje dyrektora w sprawie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego.
g) wyraża opinie w innych istotnych dla działalności Zespołu Szkół sprawach dotyczących procesu
nauczania i wychowania.
§5
1. Rada Pedagogiczna powołuje ze swego składu zespoły problemowo – zadaniowe oraz komisje stałe
i doraźne.
2. Z wnioskiem o powołanie zespołu problemowo – zadaniowego występuje przewodniczący Rady
Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego składu komisje. W skład komisji poza członkami Rady
Pedagogicznej, mogą wchodzić osoby spoza Rady, z głosem doradczym- na zaproszenie
przewodniczącego komisji.
4. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień działalności statutowej szkoły oraz pracy
nauczycieli.
5. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną lub komisję na wniosek
przewodniczącego Rady.
6. Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy i formułuje wnioski
do zatwierdzenia przez Radę.
§6
Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego, nie później niż 3 dni przed
posiedzeniem poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. W przypadku nadzwyczajnych
posiedzeń Rady Pedagogicznej termin zwołania może ulec skróceniu.
2. Planowane posiedzenie Rady Pedagogicznej musi być odpowiednio przygotowane, to znaczy:
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a) projekty dokumentów wymagających zapoznania się z ich treścią członków Rady Pedagogicznej
muszą być wyłożone w pokoju nauczycielskim na 3 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
b) każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag
i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą wiekszością głosów w obecności, co najmniej
połowy jej członków w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących osobiście członków Rady
głosowanie może być tajne.
4. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniosło roztrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego.
5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie reki. Głosowanie
jawne przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują
kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą posiedzenie. Głosowanie tajne
przeprowadza, co najmniej 3-osobowa, każdorazowo wybierana komisja skrutacyjna.
6. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia
jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczna.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.
§7
Porządek obrad
1. Obrady Rady Pedagogicznej odbywają się na jednym posiedzeniu, chyba,że przewodniczący zarządzi
obrady dwudniowe.
2. Czas trwania obrad ustala się na jako nie dłuższy niż 3 godziny zegarowe z co najmniej jedną
przerwą 15 minutową. W razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący może zgłosić wniosek
o przedłużenie obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym.
W razie negatywnego wyniku głosowania i nie wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Pedagogicznej ma prawo do przełożenia obrad na następny dzień roboczy.
3.Członkowie Rady Pedagogicznej są obowiązani uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
a swój udział potwierdzają na liście obecności.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady Pedagogicznej.
5. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad Rady Pedagogicznej:
a) określenie liczby członków Rady Pedagogicznej obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy
obecności, czy w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków do podejmowania decyzji
(co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady);
b) powitanie zaproszonych gości rady Pedagogicznej;
c) głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Bezpośrednio przed głosowaniem o którym
mowa w ust. C, członkowie Rady Pedagogicznej mogą, zgłaszać propozycje co do uzupełnienia
porządku posiedzenia. Ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych;
d) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej;
e) realizacja porządku obrad:
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- omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii,
- dyskusja,
- ustosunkowanie się do pytań wniosków, zastrzeżeń,
-podjecie uchwały przez głosowanie;
f) wolne wnioski i głosy;
g) uporzadkowanie wolnych wniosków i głosów;
h) podsumowanie obrad.
6. Przebieg posiedzenia i treść obrad Rady Pedagogicznej (komisji) stanowią tajemnicę służbową.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

§8
Protokołowanie obrad
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej odręcznie w księdze
„Protokoły Rady Pedagogicznej” lub drukiem komputerowym.
2. Obrady protokołuje sekretarz Rady Pedagogicznej, wybrany przez przewodniczącego Rady na okres
2 lat , a w razie jego nieobecności członek Rady wskazany przez przewodniczącego.
3. Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać:
a) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),
c) zatwierdzony porządek obrad,
d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
e) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i uchwalonych
wniosków,
f) czas trwania posiedzenia,
g) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
4. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania wpisując do księgi protokołów Rady.
5. Protokół posiedzenia udostępnia się członkom Rady do wglądu w sekretariacie szkoły w terminie
umożliwiającym wniesienie uwag przed kolejnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Zgłoszone uwagi stanowić będą załączniki do protokołu.
7. Uwagi, o jakich mowa w ust. 5 można w ciagu 5 dni od dnia udostępnienia protokołu posiedzenia
do wglądu.
8. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.
9. Posiedzenia rady Pedagogicznej numeruje się cyframi rzymskimi przez rok, a uchwały Rady
Pedagogicznej- arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego/ przykład
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uchwała podjęta jako druga na trzecim posiedzeniu Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2005/2006
będzie miała numer III/2/05-06,
10. Księgę „Protokoły Rady Pedagogicznej” przechowuje się w Sekretariacie Zespołu Szkół i jest
on dostępny dla każdego członka Rady.
11. Księgi „Protokoły Rady Pedagogicznej” nie wolno wynosić poza teren szkoły.
§9
Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej
1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo:
a) wnoszenia do porządku obrad spraw, które ich zdaniem są ważne z punktu widzenia interesów
szkoły,
b) składania wniosków i propozycji uchwałach,
c) kierowania do dyrektora szkoły zapytań we wszystkich sprawach dotyczących społeczności szkolnej.
Odpowiedz na zapytania musi być udzielona najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
2. Członkowie RP mają obowiązek:
a) czynnie uczestniczyć w posiedzeniach rady,
b) usprawiedliwiać na piśmie swoją nieobecność najpóźniej na drugi dzień po odbyciu Rady
Pedagogicznej,
c) potwierdzić swoją obecność podpisem na liście.
§ 10
Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych,
wybiera zebranie Rady na głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają
osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.
§ 11
1. Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej i odbywa się na wniosek
poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
2. Nowelizacja Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalania.
3. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
4. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmienianie lub uzupełniane przepisy, podając zarazem
nową treść przepisów.
5. Po wprowadzeniu zmian przez Radę Pedagogiczną do treści Regulaminu przewodniczący opracowuje
jednolity tekst Regulaminu.

5

