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Zolqcznik nr 7 do Uchwoly nr 7/2017/2078
Rady Pedogogicznej Zespolu Szk6l Technicznych

w Strzy2owie z dnia 26 paidzierniko 2077 r,

REGUTAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

ZESPOTU SZK6I TECHNICZNYCH W STRZYzOWIE

l. Postanowienia o96lne

9r

Rada Pedagogiczna dziala na podstawie:

t. Ustawy zdnia'J.4 grudnia 2016r. Prawo o6wiatowe (Dz.U. z2OI7 r.poz.59 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie o6wiaty (t.j. Dz.U. z 201.6 r. poz. 1943 ze zm.).
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W Szkole dziala Rada Pedagogiczna, kt6ra jest kolegialnym organem kierowania Szkotq w zakresie

realizacji jej statutowych zadari dotyczqcych ksztalcenia, wychowania i opieki. Struktura rady

Pedagogicznej:

t. W sklad rady pedagogicznej wchodzq: dyrektor szkoly i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

oraz pracownicy zaklad6w pracy pelniqcy funkcjq instruktor6w praktycznej nauki zawodu, dla

kt6rych praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajqcie. W zebraniach Rady

mogq tak2e brai udzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczEcego za

zgodq lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Przewodniczqcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoly.
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1. W ramach Rady Pedagogicznej dyrektor Szkoly tworzy komisje i zespoly zadaniowe.

2. Pracq komisji lub zespol6w kieruje przewodniczqcy powolany przez Dyrektora Szkoly na kadencjq

trwajqcq jeden rok szkolny.

3. Komisje i zespoly majq charakter opiniujqco - doradczy.
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ll. Posiedzenia Rady Pedagogicznej.

$+

Organizacja posiedzefi Rady Pedagogicznej

1'. Rada Pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w planie pracy przygotowanym na rok

szkolny.

2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej sq organizowane przed rozpoczqciem roku szkolnego,

w ka2dym okresie w zwiqzku z zatwierdzeniem wynik6w klasyfikowania i promowania uczni6w

oraz w celu przedstawienia przez dyrektora Szkoly wniosk6w wynikajqcych ze sprawowanego

nadzoru pedagogicznego i informacji o dziafalno6ci Szkoly, a tak2e w miarq bie2qcych potrzeb.

3. Zebrania mogq by6 organizowane na wniosek: organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,

organu prowadzqcego, Rady Rodzic6w, co najmniej t/3 cztonk6w Rady Pedagogicznej lub

przewod n iczEcego Rady Pedagogicznej,

4. Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich jej czlonk6w o terminie i projekcie porzqdku zebrania, nie p6lniej

ni2 na siedem dni przed datq posiedzenia.

5. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczqcy mo2e zwotai posiedzenie Rady

w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 - dniowego terminu.

6. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady musi byi podane do wiadomo6ci publicznej poprzez

wpis do ksiqgi zarzqdzefi oraz wysfanie na dziennik elektroniczny oraz wskazany adres mailowy

czlonk6w Rady Pedagogicznej.

7. Zarzqdzenie o terminie posiedzenia Rady Pedagogicznej nie musi byi potwierdzone podpisem

nauczyciela w ksiqdze zarzqdzefi, wyslanie wiadomo6ci przez e-dziennik oraz email uwaza siq za

skuteczne powiadomienie.

8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej prowadzone sqprzez PrzewodniczEcego lub jego zastqpcq.

9. Przewodniczqcy Rady Pedagogicznej mo2e zlecii czlonkom Rady lub innym pracownikom Szkoly

przygotowanie material6w na posiedzenie Rady.

L0. Posiedzenia Rady Pedagogicznej sq wa2ne o ile obecnych jest co najmniej pofowy czfonk6w Rady

(quorum).
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L. Przewodniczqcy Rady Pedagogicznej powierza ka2dorazowo funkcjq protokolanta osobie

wybranej spo6r6d czlonk6w Rady.

2. Protokoly z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporzqdzane sE zgodnie z przyjqtym wzorem.

Sporzqdzane komputerowo, nastqpnie drukowane i przechowywane w segregatorze wraz
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zzalqcznikami do ka2dego protokolu. Numerowanie stron protokolu zaczyna siq od pierwszej

strony protokotu i przebiega przez wszystkie zadrukowane strony protokolu i zalqczniki, kolejny

protok6l numerowany jest kontynuacjq numer6w stron do zakoficzenia ksiqgi protokot6w.

Protokolant przygotowuje protok6l zgodnie z porzqdkiem obrad, dodajqc na koficu punkty

dotyczqce podiqtych uchwal i wniosk6w oraz listy zalqcznik6w jesli wystqpily.

Zalqczniki numeruje siq numerem: nr zalqcznika do protokolu przez numer sporzqdzonego

protokolu rady pedagogicznej.

Protokolant dostarcza do sekretariatu napisany protok6l wraz z listq obecnoici oraz kompletem

zalqcznik<iw do 7 dni od dnia rady pedagogicznej.

Protokoly wrazz zalqcznikami sq sporzqdzane na dany rok szkolny izostajq zarchiwizowane po

jego zakoriczeniu.

Protokofy posiedzeir Rady Pedagogicznej sq dostqpne dla czlonk6w Rady Pedagogicznej dwa

tygodnie od daty posiedzenia (tydzieri od dnia dostarczenia protokolu). Do terminu nasrqpnego

zebrania Rady ka2dy z czlonk6w ma prawo zapoznania siq z protokolem i wniesienia poprawek

do swojejwypowiedzi.

lll. Tryb podejmowania uchwal
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Uchwaty Rady Pedagogicznej podejmowane sq zwyklq wiqkszo6ciq gfos6w, w gfosowaniu

jawnym. W sprawach personalnych, a takze na formalny wniosek przegtosowany przez czlonk6w

Rady, glosowanie odbywa siq w trybie tajnym.

Uchwaly Rady Pedagogicznej numerowane sE w spos6b ciqgly w danym roku szkolnym.

Dyrektor Szkofy wstrzymuje wykonanie uchwal, kt6re sq niezgodne z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwaly dyrektor niezwlocznie zawiadamia organ prowadzqcy szkolq

oraz organ sprawujqcy nadz6r pedagogiczny. Organ sprawujqcy nadz6r pedagogiczny

w porozumieniu z organem prowadzqcym szkolq, uchyla uchwalq w razie stwierdzenia jej

niezgodnoSci z przepisami prawa. Rozstrzygniqcie organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny

jest ostateczny.
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L. Rada Pedagogiczna wyraza opiniq, uzgodnionq w drodze glosowania. Tryb gtosowania jest taki

sam, jak przy podejmowaniu uchwal.

lV. Prawa i obowiqzkiczfonk6w Rady Pedagogicznej

t.

2.

3.
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1,. Czlonkowie Rady Pedagogicznej majq prawo:

1) wyra2ania wlasnej opinii na kazdy omawiany temat,

2) glosowania na r6wnych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radq

Pedagogicznq,

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do kt6rych

zostal powotany orazdo czynnego uczestniczenia w wewnglrznym samoksztalcenru,

2. Przewodniczqcy zaznacza na liscie obecnoSci uwagQ o usprawiedliwieniu bad2
nieusprawiedliwieniu nieobecnoSci nauczyciela na zebraniu Rady

3. Czlonkowie Rady Pedagogicznej majq obowiqzek :

1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej,

2) przestrzegania postanowieh prawa szkolnego oraz wewnetrznych zarzqdzeh Dyrektora,

3) realizowania uchwal Rady takze wtedy, kiedy zglosil do nich swoje zastrzeZenia,

4) sktadania przed Radq Pedagogicznq sprawozdah z wykonaniaprzydzielonych zadah,

5) zapoznania siq z protokolem zebrania Rady pedagogicznej,

6) zgloszenia nieobecnoSci na posiedzeniu Rady Pedagogicznej u przewodniczqcego oraz

przedstawienia odpowiedniego usprawiedliwienia.

4. osoby biorqce udzial w zebraniu Rady Pedagogicznej sq obowiqzane do nieujawniania spraw

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej.

5. Uchwaly podjqte przez Radq Pedagogicznq obowiqzujq wszystkich cztonk6w Rady, niezale2nie od

ich indywidualnych opinii.

se

1-. Do kompetencji stanowiqcych Rady Pedagogicznej nale2y:

1) zatwierdzanie plan6w pracy szkoly;

2) podejmowanie uchwal zmieniajqcych statut szkoly,

3) podejmowanie uchwal w sprawie wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w;

4) podejmowanie uchwal w sprawie eksperyment6w pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu

ich projekt6w przez radq rodzic6w;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly lub plac6wki;

6) podejmowanie uchwaf w sprawach skre5lenia z listy uczni6w;

7) ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad szkolq przez organ sprawujqcy nadz6r pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoly.

8) podejmowanie uchwal w sprawie zmian w regulaminie dzialania Rady Pedagogicznej,

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczeg6lno5ci:

1) organizacjq pracy szkoly, w tym tygodniowy rozklad zajqi edukacyjnych, oraz organizacjq

kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych;
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projekt planu finansowego szkoly;

wnioskidyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczel, nagr6d i innych wyr62nieri;

propozycje dyrektora szkoly w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zajqi w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajq6 dydaktycznych, wychowawczych

i opiekufczych.

V. Postanowienia kofcowe.

Szczeg6towe zadania Rady Pedagogicznej,
Zespolu Szk6l Technicznych w Strzy2owie.

Regulamin wchodziw 2ycie z dniem uchwalenia.

Strzy26w, dnia 26.10.2017 r.

s10

kompetencje stanowiqce i opiniujqce okreSla Statut
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