REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
W SŁUPSKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§1
1.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40 - 43 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz Statutu Szkoły.

2.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział
w charakterze doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub
na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły w szczególności organizacji harcerskich.

3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
a. opracowuje roczny plan pracy Rady;
b. prowadzi

i

przygotowuje

zebrania

Rady

Pedagogicznej

oraz

jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrań;
c. podpisuje uchwały;
d. realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
e. monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał;
f. informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał;
g. podpisuje protokoły z zebrań Rady;
h. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa
(jako Dyrektor Szkoły);
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i.

przedstawia, do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego a co najmniej dwa razy w roku
informacje o działalności szkoły;

j. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę prawa i godność jej członków.
5.

Protokolanta lub protokolantów spośród członków Rady Pedagogicznej wyznacza
przewodniczący w każdym roku szkolnym.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej.
§2

1. . Członkowie Rady mają prawo do:
a. zgłaszania wniosków i uwag dotyczących uchwał, opinii i wniosków
dotyczących pracy szkoły;
b. wnoszenia uwag i wniosków do porządku zebrań;
c.

uzyskania informacji z zakresu zarządzania gospodarką finansową szkoły;

d. do

głosowania

na

równych

prawach,

we

wszystkich

decyzjach

podejmowanych przez Radę Pedagogiczną.
2. Członkowie rady są zobowiązani do:
a. czynnego uczestnictwa we wszystkich w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
o nieobecności na zebraniu członek Rady zobowiązany jest powiadomić
przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie;
b. realizowania uchwał Rady, także wtedy gdy zgłaszali do nich zastrzeżenia;
c.
d.

przestrzegania prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego;
współtworzenia miłej atmosfery pracy i zgodnego współdziałania ze
wszystkimi członkami Rady;

e.

nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
Rozdział 3
Zebrania Rady Pedagogicznej i sposób ich zwoływania.
§3

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
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2. Zebrania Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane także w innych terminach na
wniosek:
a. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. organu prowadzącego,
c. 1/3 członków Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami
członków Rady),
d. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej, poza terminami ustalonymi w harmonogramie,
zwołuje Przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia drogą elektroniczną oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia
w

pokoju

nauczycielskim.

W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania
7 – dniowego terminu.
5. Posiedzenia Rady przygotowuje jej przewodniczący.
6. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się
posiedzenie rady, Dyrektor Szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).
Rozdział 4
Tryb podejmowania uchwał i sposób protokołowania zebrań.
§4
1. Uchwały podejmowane są w drodze głosowania. Uchwała staje się prawomocna,
jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Rady Pedagogicznej.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3. Głosowanie tajne prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart w obecności
powołanej trzyosobowej komisji skrutacyjnej. W głosowaniu tajnym podejmowane są
uchwały dotyczące spraw personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej,
przyjęty w głosowaniu jawnym.
4.

W terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół,
sporządzając go w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku zgodnie z przyjętymi
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zasadami. Do wydruku powinna być dołączona lista obecności na zebraniu Rady
Pedagogicznej. Każda strona wydruku powinna być zaparafowana przez protokolanta
i dyrektora szkoły.
5.

Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zapoznania się z treścią protokołu
z poprzedniego zebrania. Protokół udostępniony jest w miejscu i terminie wskazanym
przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

6.

Przyjęcie treści protokołu z poprzedniego zebrania odbywa się poprzez głosowanie na
kolejnym zebraniu Rady.

7.

Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do wniesienia poprawek i uwag.

8.

Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu
z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym zostały
przyjęte.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§5

1.

Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze
uchwały.

2.

Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu
dotychczasowych zapisów poprzez wprowadzenia aneksu w drodze uchwały.

3.

Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna,
przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.
§6

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.
§7
Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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