Regulamin Rady Pedagogicznej
Rozdział I
Cele i zadania Rady Pedagogicznej:
§ 1. Rada Pedagogiczna jest organem ustanowionym ustawowo jako organ współkierujący w
procesie pracy szkoły.
§ 2.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Nauczyciele szkoły są członkami rady pedagogicznej.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, trenerzy i wychowawcy
internatu zatrudnieni w szkole oraz prowadzący pracę wychowawczą (pedagog i
psycholog). W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5. Zebrania rady pedagogicznej mają charakter:
a) plenarny - organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z zatwierdzeniem klasyfikacji i promowania uczniów
oraz na podsumowanie roku szkolnego, zwoływane przez dyrektora szkoły,
b) plenarne - zwoływane na wniosek rodziców, organu prowadzącego szkołę lub
co najmniej 1/3 członków rady.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia radę o terminie zebrania przez wpis do książki zarządzeń
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
7. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są podpisem poświadczyć zapoznanie
się z zawiadomieniem.
Rozdział II
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
§ 3.
1. Rada Pedagogiczna zatwierdza na pierwszym zebraniu plenarnym plan pracy szkoły.
2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmuje uchwały w sprawie:
a) innowacji pedagogicznych,
b) eksperymentów pedagogicznych .
4. Rada pedagogiczna ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli w
swojej szkole dbając aby nie wpłynęło ono na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
uczniów.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach przeniesienia do innej
(macierzystej) szkoły zgodnie ze statutem szkoły.
6. Rada Pedagogiczna wybiera swojego przedstawiciela – delegata, który w okresach
między posiedzeniami przekazuje dyrektorowi szkoły opinie nauczycieli w sprawach
bieżących życia szkoły.

§ 4. Rada Pedagogiczna ma prawo opiniować:
1. Organizację pracy szkoły w tym:
- tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
- rozkład zajęć pozalekcyjnych – treningi.
2. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom: odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień.
3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawie:
- przydziału stałych zajęć nauczycielom w ramach pensji,
- przydział dodatkowych zajęć.
4. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą tworzyć komisję:
- klasyfikacyjne,
- stypendialne,
- doraźne.
§ 5. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał z § 3,3 jeżeli są niezgodne z
prawem, o czym dyrektor w tym samym lub następnym dniu zawiadamia kuratorium jako
organ prowadzący szkołę.
Rozdział III
Zadania i kompetencje Komisji:
§ 6.
1. Komisje doraźne powołuje się:
a) w celu rozstrzygnięcia konfliktu między uczniem a nauczycielem lub
nauczycielami,
b) jako komisja wniosków w trakcie trwania dyskusji.
Komisja doraźna ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej końcowe
rozwiązania problemu.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe:
§ 7.
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 członków.
2. Głosowania rady są tajne lub jawne w zależności od rangi sprawy.
3. Zebrania rady są protokołowane.
4. Sekretarzem rady jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
5. Każdy członek rady, zobowiązany jest podpisać listę obecności.
6. Obrady rady są tajne i każdy z członków rady pedagogicznej jest zobowiązany do
nieujawniania spraw poruszanych na konferencji.

