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                                                                                                  Załącznik nr 1 

                                                       do Statutu Specjalnego Ośrodka  

Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF 

                                                                                                  w Słupsku 

 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku. 

 

§ 1 

1. Rada jest kolegialnym organem placówki realizującym zadania wynikające ze statutu 

placówki. Rada - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych 

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną placówki. 

 

§ 2 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele 

zatrudnieni w Ośrodku jako jej członkowie. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, przez co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

4. Plenarne zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są: 

1) Zwyczajne: 

a) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego (koniec sierpnia) 

b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

c) klasyfikowania lub promowania uczniów (styczeń, czerwiec każdego roku szkolnego) 

d) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych - podsumowanie pracy szkoły i wnioski na 

następny rok szkolny (czerwiec lub początek lipca po zebraniu klasyfikacyjnym) 

2) Nadzwyczajne, w związku z pilnymi i ważnymi problemami (sprawami), które trzeba 

rozwiązać (omówić) natychmiast lub niezwłocznie. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania                          
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- w formie zarządzenia z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia rady pedagogicznej 

zwołane w trybie pilnym nie wymagają przestrzegania 5-dniowego terminu. 

6. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej opracowywany jest na początku roku 

szkolnego. 

7. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad. 

8. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, dyrektor 

szkoły może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko 

kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi. 

 

§ 3 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów (głosowanie 

tajne lub jawne) w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady obowiązują 

wszystkich pracowników i uczniów. 

2. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie. 

3. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki. 

4. Na wniosek członka rady i po uzyskaniu akceptacji większości, przewodniczący zebrania 

ma prawo zarządzić głosowanie tajne. 

5. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do 

głosowania. 

6. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków 

rady. 

7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej niezgodnie z przepisami prawa, 

zawiadamiając niezwłocznie organ prowadzący placówkę, który uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest 

ostateczna. 

                                                                    

§ 4 

1. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje/zespoły. 

2. Pracą komisji/zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję/zespół na 

wniosek przewodniczącego Rady. 

3. Komisja/zespół informuje Radę o wynikach swojej pracy formułując wnioski do 

zatwierdzenia przez Radę. 
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§ 5 

1. Z zebrania Rady i komisji/zespołu sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty 

zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów Rady lub komisji/zespołu. 

2. Protokół z zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje protokolant                                  

i dyrektor. 

3. Pozostali członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu 

do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu 

obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do 

protokołu,          a jeżeli takowych nie ma, zatwierdza. 

     

§ 6 

1. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej: 

1) Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady 

pedagogicznej. 

2) Członkowie rady potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności. 

3) O nieobecnościach na zebraniu członek rady pedagogicznej zobowiązany jest powiadomić 

przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie. 

4) Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w 

czasie posiedzeń rady. 

5) Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy 

omawiany temat. 

6) Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach 

 

§ 7 

Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1. Zatwierdzanie planów pracy placówki. 

2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Placówce, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły (jeśli taka rada istnieje) oraz radę 

rodziców. 

4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 

5. Zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji/zespołów powołanych przez Radę. 
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6. Zatwierdzanie wniosków wychowawców klas, grup i innych pracowników Ośrodka                                  

w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian. 

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę                           

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej 

funkcji kierowniczej. 

9. Ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                                  

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego placówki, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                         

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, 

5) powołanie zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje także uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów 

szczegółowych. 

3. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4. Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest 

taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 

 

§ 9 

1. Postanowienia końcowe: 

1) Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

2) Uchwała wprowadzająca zmiany podaje nową treść aktualnych przepisów. 
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3) W przypadku znacznej liczby zmian, przewodniczący rady opracowuje i podaje radzie do 

zatwierdzenia nowy tekst regulaminu. 

4) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r. 


