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ZESPOŁU SZKOŁNR 33 SPECJALNYCH DLADZIECI I MŁODZIEŻY
PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY
z dnia22.L1.2017

w

sprawie: zmian
uiednoliconej

w Regulaminie Rad}, Pedagogicznej

i

przyjęcia reeulaminu w wersji

§1

Na podstawię art. ]3, I ust.

z

2017 r., poz. 59

2

i 949) art.22

Ustawy Prawo Oświatowe z dnta 14 grudnia 2016 (Dz. U.
ust. 4 Statutu Szkoły w związku z uchwaleniem nowej treści

Regulaminu Rady Pedagogicznej (Uchwała nr 23

z

dnia 22,II.20I7) wprowadza się

regulamin, jako obowiązujący w Zespole Szkół Nr 33.

§2
Przestaj e obowiązywaó Regulamin Rady Pedago gicz nej

§3
Zarządzenie wchodzi w

Ęcie z

dniem podpisania

§4
Treśó regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.

z dnia

23 .06,201 6
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Regulamin .Radv Pedagogicznei

jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin działalnościrady pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U, z2017 r, poz. 59 i949) oraz Statutu
§zksły"

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez okfeślenia o:

- należy rozumieć Zespoł Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle ChoĘ w Bydgoszcry;
ż) Stattrcie - naleĄ rozurnieć Statut Zespołu Szkoł rrr 33 Specjalnych dla Dzieci
i Młodziezy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
3) Przewodniczącym - należy rozumieć Przewodniczącęgo rady pedagogicznej, czyli
dyrektora Szkoły;
4) Komisji - należy rozumieć komisję rady pedagogicznej;
5) Zespo,le- naleĘ rozufiiieć zespół óńńającry w ramach rady pedagogicznej;
6) Regulaminie - nalezy rozumieć niniejszy Regulamin rady pedagogicznej.
1) Szkole

§3

l.
2.
3.
4.
5.

Skład rady pedagogicznej
Rada peda5+giea* jest kokgiah}ym orgi§E§ Szk§ły w z*Lrcsb r-e*lizacji jcj statr*torłycb
zadń dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Sukół
nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodziezy Przewlekle Chorej.
Rada pedagogiczna jest wspólnym organem dla wszystkich typow jednostek wchodzących
w skład Zęspcłą tj. Przędszkolą Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.
W sprawaeh wyjątkowych rada pedagogiczna może obradować w zespołach
poszczególnych typów szkoł.
Przewodniczącym rady pedagogicmej jest dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych
dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej,

§4
Zrdrańa i kompetencje rady pedagogicznej
Podstawowym zadaniem rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydallycznej,
wychowawczej i opiekńczej SzkĘ.

§5
Kompetencji stanowiące rady ped*gogicznej zgednie z *rt.1ł Ustawy z dnia 14 grudnia
20ló r. - Prawo ośłviatowe
1) zatvłierdzanie planów pracy S"koły ;

ż) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentow pedagogiczrych w szJcole;
1

,Jl

4)

5}

6)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego naucrycieli szkoły;
podejrnowanie uchwał w sprawach s*reślenia z lis§ uczrriów;
ustalanie sposobu wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia

pracy SzkoĘ.

§6

Rda @gcgicaa opiłliłłjew sz*z*gńl*aści:
l) organŁację pracy szkoĘ, w rym zllłaszrza Ęrgodniowy rozĘad zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
projekt planu finansowego SzkoĘ;

2)
3) wnioski dyrektora szkoĘ o ptzyznanie nauczycielom adznaczeń, nagród
4)
5)

6)

i innych
wyróżnień;
propozycje dyrektora szkĄ w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęó dydaktycznych,
wychowaw czy ch i opiekuńczych;
kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Szkole;
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły.
§7

Rada pedagogiczna:

1) może wystąpić z wnioskiem o odwołanię naucryciela ze stanowiska dyreklora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Szkole;

2} wyłarłiaw łym cel* dlłół,h przedsf*wi*i€li do ko*nisji korłkłrłsa*ejprzeprcłłdzającej
konkurs na stanowisko dyrektora SzkoĘ.

Ponadto rada pedagogiczna:

§8

1) rozpatruje rrnioski dotycące wszystkich

§praw S"koły;

2) opiniuje szkoĘ zestaw programów nauczania;
3) wyrńa zgadę na egzaminy klasyfikacyjne ucznia niesklasyfikowanego
4)
5)
6)

nieusprawiedliwionej nieobecności;
deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym,
od oceny naucryciela;
przygotol^nde projekt nowetiza§ji Sbfufu Szkob;
podejmuje uchwały wynikające z odrębnych przepisów,

z

powodu

roąatljącym odwołanie

§9

Ogólne zasady działania rady pedagogicznej

1. lV

ż.
3.

skład rady pedagogiczrej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni we wszystkich
jednostkach wchodzących w skład Zespołu Szkół w 33, cryli:
1) nauczyciele Przedszkola nr 8l,
2) nauczyciele Szkoły PodstawŃ ejnr 5ż;
3) nauczyciele Gimnazjum m 42;
4) nauczyciele }ilX Liceum Ogólnoksźałcącego.
Przewodniczącym rady pedagogtcznej jest dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla
Dzięci i lvftodzieży Przewlekle Chorej.
Rada pedagogiczna powołuje, w zalężmościod pofrzeb, stałe lub dorazne komisje
i zespoły, których działalnośómoze do§czyc wybranych zagadnień statutowej działalności
Szkoły i pracy nauczycieli, Informacje o powołaniu staĘch i doraznych komisji lń

żespdów zalryarte

są w

protokole rady pedagogicanej wTaz

z

informacją

o zakresie prac i celu powołania,

pracą zespołów, komisji kieruje przewodniczący lider ze§połu wybrany przęz

4.

radę pedagogiczną lub zespół, zatwięrdzony przez dyrektora Szkoły.

pracó komisji, zespołów dokumentuje się w ten sam sposób, co działalnośćrady
pedagogiczroj sporządzając protokoły ze spotkń wrazzpodpisanymi listami obecnoŚci.
komisja, zę§pńł składa *a zebrani* plerlarnp* sprawozda*ie z wyników srvojej pra§y"
formufując opinie lub rłnioski do zatwierd zenia ptzezradę pedagogqczną,

5.

6.

§l0

W zębraniach rady pedagogicznej moze brać udział przedstawiciel organtr sprawt{ącego
nadzór pedagogiczn y araz,przedstawiciel organu prowadącego §zkołę-

1^

W zebraniach rady pedagogiczrej mogą brać udztń z głosem dorudczym osoby zaprasuane
jej przewodniczącęga zazgodąlub na wniosek rady pedagogicznej.
przez
-osoby,
o ktOrych mowa w ust. 1-2 uczestnicząw tej częścizębraria rady pedagogicznej,
która dotyczy ichzakresu spraw.
Osoby zapro§zone" nie będące członkami rady pedagogicnej, łie biorą udziału

ż.
J.

4.

w głosowaniach.

§ 11

ZwoĘwanie zebrań rady pedagogicznej
Zebrania rady pedagogicznej są zwoływane na wniosek dyrektora SzkoĘ, or8arlu
prowadącego, organu sprawującego rradzór pedagogicaly lub ca nąimniej tl3 członków,
Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyję§m na początku roku

l.
ż.

sz.kolne go harmono gramem

1)

2)

:

przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w kazdym okresie (semestrze) w związku z uchwaleniem klasyfikacji,

3} pc zaka**zeniu rae:rrych zajęc szkalnych w celu przedstawienia przez dyrektora
Szkofu ogólnych wniosków wynikającyclr ze spra]Rowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalnościszkoĘ

4)

orazw miarę bieżących potrzeb.
.Zebrania rady pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. W szczególnych przypadkach
p,rzewodnicący rady pedagogiczne_i możę powierzyć prowadzenie zęb,rania rady
pedagogicznej wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi zatrudnionemu w Szlrole.
4. Obecnośćna zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa.
5. prryczynami usprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach rady pedagogicznej
są zdarzenia i okolicznościokreśloneprzepisami prawa pracy, ktore uniemozliwiają
stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a takłżeinne przypadki niemoznosci
a

rrykonywania pracy wskazane przęz pracovrnika
za usprawiedliwiające nieobęcnośó w pracy.

i uznane

przfrz, Óyrektora

terminie i proponowanym porządku zębrania zwyczajnego rady pedagogicmej dyrektor
Zespołu Sżkół nr 33 powiadamia człoŃow rady pedagogicznej na 7 dni przed terminem w
formie elektronicanej - na stronie internetowej SzkoĘ w zakładce ,$omunikaty". Wersja
wydnrkowana zawiadomienia o zebraniu rady, pedagogicznej dostępna jest w sekretariacie
Zespofu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzięci i Młodziezy Przewleklę ChoĘ.
7, o zebraniu nadzwyczajnym rady pedagogicznej dyrektor Zespołrr Szkół nr 33 Specjalnych
dla Dzieci i Nftodziezy Przewlekle Chorej powiadamia członków przynajmniej na 2 dni
przęd terminem.

6.

o

§12
Obowiązki przewodnicącego rady pedagagicznej

1. Przewodniczący

1)

rady pedagog;cznej w szczególności:
opracowuje roczly plan pracy rady pedagogicznej;
przygotowuje, zwołuje i prowadzi zębrania rady pedagogicznej;
podpisuje *chrvaĘ rady pedagcgtcmej;

ż)
3)
4) realizuje

uchwały rady pedagogicznej podjęte

w

ramach

jej

kompetencji
stanowiących;
5) wstzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
6) podpisuje protokoły z zebrń rady pedagogicznej;
7} zapoanaje radę pedagogrczłrą z obowiązującymi przepisami prawa szkol*ego. omawia
tryb i formy ich realizacji;
8) współtworzy Ęczliwą atmosferę i zasady zgodnego współżycia wszystkich człoŃów
rady pedagoglcntej w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego
i opiekuńczego Szkoły, oddziaĘwania na postawę nauczycieli, pobudzania ich
do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) dba o autorytet rady pedagogicznej, ochrorrę praw i godrrości rrauczycieti;
10) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicztego oraz informacje
o działalnościSzkoĘ.
2. Prrygotowanie zębrania rady pedagogicznej przeż, przewodnicącego polega
r* szczególłościła *pracowa*iu pĘekttl parządhl zebr*rria oraz zawiad*mieaiu
członkow rady pedago g1cznaj o terminie zębrania - z uwzględnięniem daty i godziny
rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§13
Prawa i obowiązki członka rady @agogicznej

1.

Członek rady pedagogicznej ma prawo do:
czynnego udziału w zebraniach rady pedagogiczrrej;
2) składania wniosków i projektów uchwał;
3) udziafu w pracach w stałych lub doraznych zespołachlkomisjach powołanych przez
radę peóagogiczną przedstawiarria swojego stanowiska na zebrardach rady
pedagogiczrrej we wszystkich sprawach do§czących pracy SzkoĘ.
2, Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) §zynnego uczestnictwa w zębraniach rady pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach,
do których został powołany;
ż} aiełlj*rxniania spralv pnłsz*łych na zebraaiu rady pdag*giczrej, ktćre mogą
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a takżę nauczycieli i innych
pracowników SzkoĘ;

1)

3)

współtworzenia

na

zebraniach

rady

pedagogicznej atrnosfery życzliwości

i koleżeństwa;
4) rcŃizałji i przestrzegania uchwał i postanowień rady pedagogicnrej waz rądzeń
dyrektora;
5) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.
3. W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej moze być arolniony
z udziału w zebraniu, za zgadą dyrektora Szkoły.

Niecbecny członek rady pedagogicznej na zebrarriu, zobowiązany jest do zaznajomienia
się z protokołern i uchwałarni przyjęrymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości
postanowień własnoręcznym podpisem,
5. Nieusprawiedliwioną obecnośćczłonka rady pedagogicznej na jej zebraniu nalezy
raktowaó jako nieobecnośćw pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

4.

§14

7.atutierdzanie porządku zebrania rady pedagogicznej
1.

Porządekzębtaniazat:wierdzaradapedagogiczna.

2.

Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa

a

Beryśrednioprzed glosowa*ie§!

_).

4.
5.

się po

otwarcirr ptzez

przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego pfawomocności (quorum).

sprawie parządku zębrania, człcrrkewie rady
pedagogicznej mogą z$aszaó propozycje zmianw porządku zebrania.
Propozycje zmian w porządku zebrania może również ńożyć przewodniczący.
Propozycje zmian w porządku zębrania przewodniczący poddaje pod głosowanie rady
1ry

pedagogicmej.

§15
Tryb podejmowania uchwał
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większościągłosów w obecności
co najmniej połorłyjej cźonków.
2, Ti/nioski rady pedagogiczrrej przyjmowane są w drodzę uchwał.
J. Przęz zuvyŁłą większoścgłosów należy rozumieć taką liczbę głosów ,,zl', któtą
ptzevłyższaco najmniej o jeden głos liczbę głosów ,,przeciw". Pomija się głosy
,,wstrrymujące się".
1.

§16

1. UehwĄ raĄ pedagogrcmej podejmowane sąwĘbie:

l)

jawnym - przez podniesienie ręki, jędna osoba wauaazona przez przewodniczącegl
ńicza głosy i podaje liczbę do protokołu, w przypadku równej liczby głosów o podjęciu
uchwaĘ decyduje głos przewodniczącego.
2) ajnym -ptzł wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania.
2. W glosorvarrix Ęrl>rrłr padejr*owane są tlchw*y lry sprawach persanalrr3"*h lub
na wniosek członka rady pedagogrcznej, przyjęty w głosowaniu jawnym,
3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród cżonków rady
pedagogiczrej uczestniczących w zebraniu, ktora jest odpowiedzialna za zębranie
wypehionych kart, policzenie głosow i przedstawienie zbiorczych wyników uczęskrikom
zebrania otazpłzskazenię ich do protokotu.

§17

1. Rada pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do komisji

konkursowej

wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoĘ przeprowadza głosowanie tajne.
Na karcie do głosowania karrdydaci umieszczeni są alfabeĘczrrre.
Przedstawicielami rady pedagogicznej zosĘą ci kandydaci,którzy uryskają najwięksą
liczbę głosow.
4_ W przypadku rownej liczby głosów otrzymanych ptzez, kandydatów na mĘscu
uprawniającym do udziału w komisji konkursowej, zatądza się powtórne głosorłanie,
pomiędzy tymi kandydatami.
2.
3.

§18
Wstrrymanie wykonania uchwał
1.

2.
a
J.

O wstrzymaniu wykonania uchwaĘ rady pedagogiczrrej dyrektor SzkoĘ nienvłocaie

zawiadamia organprowadzący szkołę oraz,organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Orgał spraw*jęcy *adzór pedagogiczny rrchyla uchwałę w r*zie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozsfizygnięcie organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

§19
Dokumentowanie zebrań
rady pedagogiczrrej spotząóza się protokół w formie wydrŃu komputerowego
w tęnninie 14 dni od daty zebrania.
2. Pracę rady pedagogicznej dokumentuje protokolant.
_1Protokolantórv zebrania w liczbię 2 osób wybiera rada pedagogicznej spośród swoich
cźonków nakażŃ rok szkolny lub w wyjątkowych wypadkach na §za§ protokołowania
danego zebrańa rady pedagogicznej.
4. Członkowie rady pedagogicanej dokumentują swój udziń na zebraniu podpisem na liście
obecności,
5, Pr§łokół zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać:
l) stronę fyfułarą - nazlryę zebraaia, datę, stwi*dze*ie prawommrrości, tztł,. q*or*m,
ustawowy skład rady pedagogiczrej, irnię i nazwisko prowadzącego, nanvisko
protokolanta, imiona i nazwiska komisji uchwał i wniosków,
2) zatwierdzony porządek zebrania,
3) stwierdzcnie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
4) zapis przebieguzebranią
5) pozostałe dokumenĘ niezbędne do udokumęntowania przebiegu zeb,rania znajdujące
się w zńącmikach, \M tym uchwaĘ w pehrym brzmieniu, zapisane według wzoru:

l. Z zebtmia

Uehwała Nr

rady pedagogicznej wychodzącej w skład Zespołu Szkół nr 33
Specjalnych dla Dzieci i NffodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgaszłzy z dnia/ m l.... rok,

w sprawie ,,., podsiawa prawną treśćuchwały,
Uchwała wchodzi w życie z dniem ...,..
Skład ustawowy rady pedagogicznej
Obecnych na zebraniu rady pedagogtcmej
Głosorłało7.a .....,.,przeciw. wstrąmało się .....,...
gł*sami
Uchwała

płzęszła

Przewodnic zący rady pedagogicznej

Protokolant:

:

6) informację o podętych uchwałach i wnioskach
?) na ostahńej stronie protokołu zamięszc7a się zapis o liczbie stron:
Protokół zawieru x ponumerowanych i zaparafowanych stron i x stron rałącmków,
a także podpisy przewodnic zącego i protokolenta.

6.

7.

Zńącmtki do protokołu dostarczane są przez cńoŃów rady pedagogicznej w formie

wydrukowanej i podpisanej przez. osobę sporządzĄącą.
Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w ciągu 14 dni od daty sporądzenia
protokołu do zapłznania się z jego treściązaraz da zgłoszenia ewenfualnych poprawek
przewodnicącemu rady.
6

q

następnym zebraniu decyduje o wpro\ryadzeniu ewenhlalrrych
poprawek do protokohr i podpisuje łistę zapoznania się z protokołem,
9. Przyjęte przez radę pedagogtczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego
zebrania umieszcza się w protokole zebrania, naktórym poprawki i uzupehienia zostały
przyjętę.
10" Poprawki i uzupehienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
l1. §1yer1fualłę zas*zgżłłiado protokołu z poprzedniego zebrania mogą dłĘłzyłrłry.łącmie
własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzezenia.
12. Niezgłoszenie żadnej uwagi przęz członków rady pedagogicznej jest równoznaczne
przyjęciem protokołu.
13. Zdącmiki do protokołu:
l ) lista obęcności;
2) uchwĄ rady pedago glcznej wraz z zńącmkami;
3) pisemne wystąpienia, sprawozdania;
4) ośńadczęniaiinne dokumęnty złożane na ręce przewodniczącego.

8. Rada pedagogiczna na

§20
Przechowywanie protakolów aebrań mdy pedagogrcznej

1. Protokoły bieżące są przechowywane w

2,
3.

4.

segregatorze zrajdującym się

w

gabinecie

dyrektora Szkoły.
P*otokoĘ z praey rady pedago srczrlęj z danega roku szkolnego zostają zebr*ne w całoŚĆ,
sprawione i ąrmieszczo*e w skład*icy akt.
Księgi protokołów udostępnia się na terenie szkoĘ:
1) członkom rady pedagogicznej;
2) upoważnionym przedstawicielom organu nadzorującęgo oraz organu prowadzącego
szkołę;
3} innym osobom, o ile przepisy prawa tak stanowĘ.
Protokoły zebrń zespołów powołanychprzez radę pedagogcznej starrowią dokumentację
pracy rady pedagogrcanej.

5. Za

przecl,towywarrie protokołów
dyrełtor SzkoĘ.

z

zebrń komisji

i

zespołów odpowiedzialny jest

§2l

postanowienia końcowe

1. Rada Będagogiczna po opfacowaniu regulaminu dzińania przyjmuje go w
uchwały.

ż, Nowelizację

drodze

regulaminu działania rady pedagogiczrrej wprowadza się aneksem w drodee

uchrrały.

3. NorłelŁacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lń
dotychczasowych zapisów.

§żż

Regulamin dziŃaniarady pedagogicznej wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,
Wprowadzono Uchwałą rady pedagogrcznej nr ż3 z drrtaZż listopada 2017

,

uzupełnieniu

