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Zespołu Szkół 1§r 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Rozdział [
Postanowienia ogóIne

§1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicanej zostaje rrstalony na podstawie art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 7 wrzęśńa 1991 roku o systemie oświaĘ (Dz. U. z2a04 r. Nr 256, paz.2572
zpóźn.nn") oraz Stafufu SzkoĘ.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa bęz określenia o:

1. Szkole - naleĘ rozumięć Zespoł Srkoł Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i iWodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,

ż. Stafucie - llale4 rozuiriieć Statut Zespołu Szkół Nr 33,
3" hzewodniczącym - nńeĘ rozumieć przewodniczą§ęgo Rady pedagogicznej,

4. Komisji - nalezy rozrrmieć komisję Rady Pedagogiczrej,
5. Zespole - naleĘ rozumieć zespoł dńńający w ramach Rady Pedagogicznej,
6. Regulaminie - nalezy rozumieó niniejszy Reguiamin Rady Pedagogicmej.

§3

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym olgarrom szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadari dotyczącycll kształceriia, wlcllowarria i opieki.

2" W skład Rady Pedagogicrrej wchodą wsąyscy nauczyciele zatrrrdnieni w Zespole Szkoł
Nr 33.

3. W sprawach wyjątkowych RP może obradować w zespołach poszczególnych typów
szkół,

4" Pgęv,,gdnicącym Rady Pedagogicznej jest dyreltor Zespoht Szkoł Nr 33.
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Rozdział II
Zadania i kompetencje Rady Feriagogicznej

§4

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogiczrej jest planowanie i analizowanię pracy
dydakiyczriej, wyclrowawczej i opiekuirczej szkoły.

§5

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogiczrej naleĘ.
1. zatwierdzarrie programów i plarrów pracy szkoły,
ż. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczrriów,
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperyrnentów pedagogicmych w szkole,
4. usta]anie orgpnizacji doskona]enia zawodowego nauczycieli szkoły,
5, podejmowanie rrchwał w sprawach skreśląria z lisĘ ucaniów,
6. zatwierdzanie uclrv,,ałą statrrtrr szkoły lub projektłr jego zmian,
7 , ustalanie sposobu wykorzystania wyłrików nadzoru pedagogiczrrego w celu doskonalenia

pfaoy szkoły.

§6

Rada Pedagogscruta opinĘe w szczególności:
1. crganizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład Ąęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych,
ż. projęlfi planu finansowego szkoły, w szczególności propozycje dotyczącę uzupęłniania

pomocy dydaktycznycłl, poprałvy vrarunkćyr placy ucmióy,, i na*crycieli,
3. wnioski dyrektora szkoły o przyzfianie nauczycielom odmaczeń, nagrod i innych

wyrózrrień,
4, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziafu nauczycielom stĄch prac i zajęć

w ramach wlnagrodzenia zasadniczegt otaz dodatkorvo płatnych zajęŁ dydalłycmyclr,
wychowawcąvch i opiekuńczych,

5. kandydatirry osób do powierzenia ftmkcji kięrowniczychw szkolę,
6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,
7 . wniosęk o indyridrralny prograrn lub tok nauki,
8. program narrczania opTacouiany i włączony do szkolnego zęstawu programów.

§7

Rada pedagogiczna 7apomaje się z:

1 . programem wiąlłacji przedstawion)rm przez osobę pr ow adzącąwiąvtacj ę,
2. wynikami wizYacji araz pr opozycją wnioskow i zńęcęń powizytacf nych,
3. planem nadzoru pedagogiczrrego na nowy rok szkolny,
4" infonnacją o realizacji planrr nadzoru.
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§8

Rada Pędagogicnia moze wystąpić z łvnioskięm o odłvołanie nauczycięla zę stanor,viska
dyrektora l*b z iłrnego starrowiska kierowniczsgo w szkolę.

W tyłn celu R.ada Pedagogicmawyłania drlróch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursrr na starrowi sko dyrektora szkoły,

Ponadto Rada Pedagogiczra:

1" rozpatruje skierowane do niej wnioski, doĘcące łv szczególności organizacji zajęć
pozalekcyjnych,

2. rozpatruje skisrowane do niej wnioski do$cące wszystkiclr spraw szkoły,
3. ustala w drodze rrchwały szkolny zestaw programow nattcz*nia,
4, w rizasadnionych prrypadkach może dokonać zrliany w szkolnym zestawie programów

nauczania,
5, może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjnę ucania niesklasyfikowanego z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności,
6" moze w uzasadnionych przypadkach wyraać zgodę na egzaminy poprawkowe lub

klasyfikacyjne z więcej niż z dwoch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
7, deleglje przedstawiciela do udziału w zespcle oceniającym, rozpatrującym odwołanię od

oceny nalrczyciela.

Rozdział III
Ogólne zasady dziaiania Rady Pedagogicznej

§10

1. Przewodniczlącp Rady Pedagogiczrrej jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 33.

2. V/ skład Rady Pedagogcmej wclrodzą wszyscy nattczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Rada Pedagogicma powołuje, w za]eżlości od poffzeb, stałe lrrb dora-ane komisje
i zespoły, ktorych działalność moze dotyczyć wybranych zagadniefi stafutowej
działalności szkoły i pracy nauczycieli, Informacje o powołąniu stałych i doraźrych
komisji lub zespołow zawarte są w protokole Rady Pedagogiczrrej wraz z informacją
o zakręsie prac i celu powołania.

4, Pracą zespołów, komisji kieruje przewodnicząęy - lider zespołu powołany ptzez
Radę Pedagoglcztą lub zespół, za&vlerdzłny ptzez dyrektora szkoły,

§9
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5. Prace komisji, zespołów dokumentuje się w ten sam sposób, co dńałalność Rady
Fedagogiczłrej sporządzając proiokoły z posiedzeil,wrazz podpisarryrni iistaini obecrrości.

Komisja, zespoł składa na zebrani§ plenarnyrrr sprawozdanie z wlników swojej pracy,

formułując opinie lrrb wnioski do zatwierdzenia przezRadę Pedago gicną.

Il.

§ 11

W zebraniach Rady Pedagogicmej może brać udział przedstawiciel organrr sprawrrjącego

nadzór pedagogicxly na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadącego szkołę.

W zebraniach Rady Pedagogiczrej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapnasżu7ę przez jej przewodrricząaętso za zgodąiub rra wniosek Rady Pedagogiczrej.

Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczeshricąw tej części zebrania Rady Pedagogrcmej,
ktora doĘcry ich zakresu spraw.

Osoby zaproszone, nie będące cźonkami Rady Pedagogiczrrej, nie biorą udziafu
w głosowaiiiaclr.

§12

1. ZębraniaRady Pedagogicmej odbywają się zgodnie zprzyjętym na początku roku
szkoiirego irarrłrorro grarneni oIaz w miarę biezącyclr poti"zeb.

2. Zebrania plenar*e Rady Pedagogiczrrej ołgarrizowane są:

- przed rozpoczęciem roku szkoinego,
- w kżdl,iir oia,esie (seriresii,ze) w związlcu z zaiwięrdzęnienr wlłrikow klasyfikow-ania

i promowania uczniow,
- po zakończeniu roczlyclr zajęc szkolnyclr w celrr przedstawieniaprzez Dlrektora Szkoły

ogólnych wniosków wynlkających zę spTawowanęgo nadzoru pedagogicznego otaz
infonnacji o działalności szkoły,

- w miarę biezących pctrzeb.

3. Zebrania Rady Pedagogrcmej mogą być organizowane równiez w trybie nadzrłryczajnpn
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogicmy nad szkołą otazz inicjafiy:

przewodnic zącego Rady Pedagogicmej,
organu prowadzącego szkołę,
co rrajmniej 1i3 cźonków Rady Pedagogcmej.



4, WYstąPienia o organizację zebrania Rady Pedagogicmej w hybie nadmvyczajnym
_ |r_erowalrę są \ł=forirrię piseniirej do przewoóri""ą""-gol
5" WYstąPienia o orgarrizację zebrańa Ra{v Peda§oglcmej w trybie nadzwyczajnym

PowinnY okreŚlaĆ Przycżynę zorganizowania zebrania**u, o]o*slać poądany tennin jego
przeprowadzenia.

9 Zebrania Rady Pedagoglczrej prowadzijej przewod niczący.7, W szczegÓlnYch Przypadkaclr przew_oŃirą"y naay 
'eeaagogicznej 

może powierzyć
Prowadzeni e zebrania Rady Pedagogicznej wrcedyrektorowi 

-1ń 
innómu narrczyci el owizatrudnionemu w szkolę.

8" 'V/ 
PrzYPadku długohwałej clroroby dyrel{ora szkoły, fturkcję przewodniczącego RadyPedagogiczrej pehri wicedyrektor.

9, O terminie i ProPonowanym porządku_ zebrarria rwryczajnego Rady pedagogicmej

lrrekto1 ZesPohr S"t Oł Nr j: pówiadamia cżonków Raoy na 7 dni przedterminem wformie elektronicmej - na stronię internetowej szkołyrv 
^i.łud,.e 

,,Komunika§l,,, Wersja
r'vYdrukowana zawiadomienia o zebraniu RP Óostępna jest w sekretariacie Zespołu Sżkółoraz W Pokojach nlucrycielskich w poszczegOhyóh szpitalach, w ktorych odiywają się

. ^ ?ę"!u edukacyjne i pozalekcyj ne zajęciarryJho*u* ,rĆ.-----"--^' 
" 4ł!v'J vtr vi

10, O zebrariiu nadzwy9zljirvrn ńa,Jy Fedagogiczrej ,J]rektor Zespołu Szkół powtadarrriacżoŃów przynajmni ej na 2 dni pized terminem. 
"

Rozdział IV
Sz ez e gólorł e z asaily dzia łania Ra iiy Perla gogicz nej

§13

1. Przewodniczący Rady Pedagogiczrej w szczególności:

opracowu3 e locmy plan pracy Rady Pedagogicmej,
przrygotowuje, zwołuje i prowadzi zebraniaRady Pedagogiczrej,
podpisuj e uchwĄ Rady Pedagogiczrrej.
realizuje uchwĄ Rady pedagogicmejpodjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
monitoryje stopień realizacji podjętych uclrwał przęzńaai i'edago g,cmą,
infonnuje Radę pedagogicarą o stopniu rea]izacji podjętycli uclrwał,
podpizuj e protokoly, z zębr ńRady Pedagoglcalej,
wstrąlmuje w_vkonanie uchwał Rady Pedagogrcznej niezgodrrych z przepisami prawa,
zaPomaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa srkilnego oraz omawia tryb i formyich realizacji,
współtworzy Ączliwą atrnosferę i zasady zgodnego wspołąlcia wszystkich cżonkówRadY w celu Podnoszenia poziomu dyd-a,t9cal"§o, *yrłowawczego i opiekrńczegoSzkÓ, oddziĄwania na Postawę naucrycieli, -pobudzania 

ich do pracy twórczeji podnoszeni a kwalifi kacji zawodow}ch,
dba o autorytet Rady pedagogiczrej, ochronę praw i godności naucrycieli,

kzygotowanie zebrania Rady pedagogicmej ptzez przewodnic ąęęgo polegaw szczsgólnoŚci ila oPracowaniu proJit{ń po.ądro, zebrania araz zawiadornieniłt
członków RadY Pedagogiczrrej o terminie zebrania'- z uwzględnreniem daty i godziny
roąpoczęcia oraz o rniejscu i proponowan)rm porządkrr zebrarria.

5
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§14

Prawa i obor,viązki cżonka Rady Pedagogicmej :

1. Cźonek Rady Pedagogiczrej ma prawo do:
cąlnnego udziafu w zebraniach Rady pedagogicanej,

składania wrriosków i projektów uchwał,
rrdzińr \i/ pracach w staĘch lub doraźrych zespołach powołanych przez Radę
Pedagogicmą.
przedstawiania swojego stanowiska na zebraniaclr Rady Pedagogicznej we wszystkich
sprawaclr dotyczących pracy szkoły /

2. Członek Rady Pedagogicmej zobowiązany jest do:
czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicarej i jej komisjach lub zespołach,
do których został powołany,
nie ujawniania spraw poruszanych na zebrarriu Rady Pedagogiczrej, które mogą naruszać
dcbro osobiste ucmiów lrlb ich rodziców, a takżę naucrycieli i innych pracorvnikćw
szkoły,
współtworzenia na zebraniach Rady Pedagoglcmej atmosfery ryczliwości i koleżeństwa,
realizacji i przestrzegarria trchwał i postanowień Rady Pedagogicrrej oraz zarządzeń
dyrektora,
składania sprawozdań z wykclnania powierzonych zdań.

3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Periagogiczrej mozs byc
zwolniony z trdzińr w zębraniu , zazgodą dyrektora szkoły.

4. Nieobecrry cźonek Rady Pedagogicmej na zebraniu, zobowiązany jest do zamajomienia
się z protokołem i uchwałarni przljętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości
postanowień własnoręcmym podpisem.

5. Nieusprawiedliłvioną obecność cżonka Rady Pedagogicrrej na jej zebraniu na|eĘ
traktować jako niecbecłość v/ pracy ze wsrystkimi tego konsehlrencjami,

§15

1. Porządek zebrania zatwtudzaRada Pedagogicma.

ż. Głosolł,anie w sprawie porządku zebrania odbyw,a się po otwarciu przez
przewodnic ące gó zebrania i sfivi erdzeniu j ego prawomocno ści ( qłrorum),

3. Bezpośrednio przed głosowarriem w splawie porądku zebrania, członkowie Rady
Pedagogicanej rnogą zgłaszać propozycje znian w porządlan zebrarria.

4" Propozycje rmian rł porądkrr zebrania może równi eż źoĘć przewodniczący.

5. Propozycje anian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady
Pedagogiczlej.

a



Rozdział V
Tryb podejmowania ucłrwał

§16

1. UchwĄ Rady Pedagogicmej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co rrajrnniej połowy jej cźonków.

2, Wnioski Rady Pedagogrczrrej przyjmowane Ęw drodze uchwał.

3. hzez złvyldą większość głosów nńeĘ rozumieć taką liczbę głosow ,,za", któTa
przewyższa co najmniej o jederi głos liczbę głosow ,,przeciw". Foinija się głosy

,,wstrzymujące się".

§17

Uclrwały Rady Pedagogiczrej podejmowane §ą w glosowaniu jawnyrn lub tajnym.

§18

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodnicący Rady Fedagogicmej.

ż. W głosowarriu jawnym członkowie Rady Pedagogcznej głosują ptzezpodniesienie ręki,

3. W przypadku rownej liczby głosow o podjęcitl rrchwały decyduje g}os przewodniczącego

§19

1. W głosowanirr tajnym podejmorł-ane są uchwały w sprawach personalnych lub
na rłniosek członka Rady Pedagogtcmej, prryjęty w glosowaniu jawnym.

2" W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogiczrej głosują kartami do gtosowania
przygotowan ymi przez przewodnic ząc ego Rady Pedagogiczrej .

3. Głosowanie tajne przeprowadza konrisja slcrutacyjna, wybierana spośrod cżonków Rady
Pedagogicznej uczsstnicących w zsbraniu.

q
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§20

1. Rada Pedagogicma przy wyborze swoiclr przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na dl,tektora szJ<*ly przeprawadza głoscvranie tajne.

ż. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabeĘcmie.

3. Przedstawicielami Rady Pedagogrcmej zoŚ..ają ci kandydaci, którzy uzyskają największą
liczbę glosow,

4. W przypadkm równej liczby głosow otrąmranych przez kandydatów na miejscu
uprawniającyrn do udziału w korrrisji konkursowej, zarządza się powtorrre głosowanie,
pomiędzy tyrrri kandydatami,

§21

o wstrzl.rnaniu wykonania uchwĄ Rady pedagogicmej dyrektor szkoły niezwłocmie
zawiadamia organ prowadący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawrrjący nadzór pedagogiczny uchyla uclrwałę w razię stwierdzęnia jej niezgodności z
pzepisarni prawa po zasięgnięciu opirrii orgalru prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu
sprawuj ąc ego nailzór pedago giłany j e st o statecme.

Rozdział VI
Bokumentowanie zebrań

§??

Z zebtania Rady Pedagogiczrej sporządza się protokoł oraz listę obecności

§23

1. Cźonkowie Rady Pedagogiczrrej dokumenĘą swój udział na zebraniu podpisem na liście
obecności.

2- Protokolantazębrania trybiera Rada Pedagogscuta spośrod swoich członków.

3, Rada Pedagogicana rłybiera protokolanta ną okres rokrr szkolnego lń w wyjątkowych
wypadkaclr na cza§ protokołowania danego zebrania RP.

4 . Protokół z zębr atia Rady Pedago gicmej powinien zawięr ać:

ł



- datę zebtanla,
- illltlłery pocijętycli ucliwał,
- stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
- ustawcwy skład RP,
- zatvłierdzony porądek zebrania,
- stwierdzenie przyjęcia protokołtl z poprzedniego zebrania,
- realizację prryjętych punktor.v porząclku ołlracl z zawIalzęt.r7ęm..

o kto
r główne tezy
o wnioski

- podjęte uchwĄ i rvnioski,
- podpisy przewodnicżącego i protokolanta.

5" CŹonkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w ciąp 14 dni od da§ sporądzenia
Protokołu do zapoanania się z jego treścią zaraz do zgłoszenia ewentualnych poprawek
przewodnicącemu obrad.

6, Rada Pedagogicma na następnym zebranitr decyduje o wprowadzeniu ewenfulalnych
poprawek do protokołu i podpisuje listę zapanlaniasię z protokołem.

7 " Przyjęte przęz Radę Pedago$czną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego
zębrarńa uirrieszcza się w protokole zebrarlia, na ktorym poprawki i uzupeńienia zostńy
przg'ęte.

8. poprawki i uzupełnienia do protokołu urnieszczawyłącmie protokolant,

g. Ewęntualnę zasttzeżęnia do protokołu z poprzedniego zebraniamogą doĘcryć vrryłącmle
własir ycir wypowi e dzi o s ob y z$ aszą ąc ej taką ę zasir zezęrri a.

10. Nię zgloszenie zadnej uwagi przez cńołlków Rady Pedagagiczrej jest równoznacane
przyjęciem protokohl.

1l, ZŃącntiki do protokŃu:

- lista obecności,
- uchwaĘ RP wraz z rŃączrtikami,
- pisemne wystąrienia, sprałvozdania,
- oświadczenia i inne dokumenty ńożone na ręce przewodniczącęgo.

§24

l. ProtokÓł w terminie 14 dni od zebrania Rady spisuje się elektronicurie.
OdPowiedzialnym za spisywanie protokołu elektronicznie j est protokolant.

- na zakończenie arajduje się kiauzula protokół nr zawiera ponl}merowanych
i zaparafowari3,ch strorr przez protokolarrta i przewodniczącego Rp,

h



- protokoły z pracy RP z danego roku szkolnego zostĄą zebranę w całość, oprawione
i urnieszczonę w ar-clriwuin oraz zapisarre na nofiriku eleklronicary:n.

ż. Księgl pratokałów nalezy udostępnić na tererrie szkoły naucrycielom, upowa":źnionyln
osobom zatrudnionym w organie nadzorującym oraz prowadącym szkołę,
upowazrionyrn przedstawicielom związków zawodowych nzsszEących nauczycieli,

§25

hotokoły z zębrań zespołow powołanyclr przęz Radę Pedagogicmą stanowią
dokumentację pracy Rady Pedago gcmej.

Za przechowywanie protokcłów z zebrań komisji i zespołów odpowiedziaĘ jest
dyrektor szkoły.

Rozdział }'II
postanowienia końcowe

§2ó

Rada Pedagogicma po opra€owaniu regulaminu dńaŁanta prąyjmuje go w drodzn
uchwały.

Nowelizację regrrlaminłr działanią Rady Pedagogrcanej wprowadza się aneksem w drodze
uchwĄ.

Nowelizacja regulaminu moźe polegać na uchyleniu, zrrianie lub uzupełnieniu
dotychczasowyclr zapisów.

Jeżeli liczba znian w regrrlaminie działania Rady Pedagogicmej jest maczl|a,
przewodnicący opra§owuje i przedkłada Radzie Pedagogicanej tekst jednolity.

§27

Regulamin działania Rady Pedagogicanej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprow-adzono uchwałą Rady Pedagogrcznej nr 25 z dnia 23 czeTwca20l6.
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