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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 2
w GARWOLINIE 
I  INFORMACJE OGÓLNE 
	Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U nr 95 poz 425 z późn. zm.) i Statutu ZSS Nr 2 w Garwolinie.  
	Rada jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach – w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący wszyscy nauczyciele wychowawcy i inni pracownicy zespołu szkół.  
	W zebraniach Rady lub w określonych punktach programu zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego lub na wniosek rady:
	przedstawiciele organu nadzorującego zespół szkół, 

przedstawiciele organu prowadzącego szkołę,
pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
lekarze i inni przedstawiciele służby zdrowia MCNiRDiM 
	lekarze i inni przedstawiciele służby zdrowia KOPSN
	przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych działających na terenie zespołu szkół, 

pracownicy administracji i obsługi zespołu szkół.
	Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. Stałymi komisjami rady pedagogicznej ze względu na organizację pracy placówki są: 

	komisja Zespołu Szkół, w której skład wchodzą nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,

komisja wychowawcza, w której skład wchodzą wychowawcy Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych. 
II  KOMPETENCJE 
	Do podstawowych zadań Rady należy: 

	planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
	okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
	kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
	organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
	współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,
	współpraca ze służbą zdrowia MCNiRDiM i KOPSN
	uchwalanie i zatwierdzanie wewnętrznych aktów normatywnych zgodnych w swej treści z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły; 
	adaptacja młodego nauczyciela, nowego członka rady,

	Kompetencje stanowiące - Rada zatwierdza:  

	roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
wnioski stałych i doraźnych komisji oraz zespołów powołanych przez radę, 
szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania w zespole szkół stanowiące załącznik nr  1 do Statutu ZSS Nr 2 
program profilaktyczno-wychowawczy ZSS Nr 2
propozycje prowadzenia w ZSS Nr 2 eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programów autorskich, indywidualnego toku nauki uczniów, 
wnioski wychowawców klas, nauczycieli i innych pracowników ZSS Nr 2 w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar, 
szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 
tematykę wewnętrznego samokształcenia, 
ustalanie innego - niż 45 minut – czasu trwania godziny lekcyjnej i na wniosek kierownictwa szpitala i KOPSN czasu trwania przerw międzylekcyjnych w ramach dostosowania ich do funkcjonowania szpitala i KOPSN.  
	Kompetencje opiniodawcze – Rada opiniuje:  

	organizację pracy ZSS Nr 2, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły, 
projekt planu finansowego ZSS Nr 2 w oparciu o przyznane limity,
wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący ZSS Nr 2,
przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 
powierzenie innych stanowisk kierowniczych w ZSS Nr 2,
podjęcie w ZSS Nr 2 działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 Ustawy o systemie oświaty
	Rada ma prawo do: 

	występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania, 

wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu szkół, 
	wysłuchiwania sprawozdania dyrektora zespołu szkół z wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych. 

przygotowania i zatwierdzenia projektu i statutu zespołu szkół lub jego zmianę, 
	występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole. W tych przypadkach organ prowadzący lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowania wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej,  
	ustanowienia odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie ustalając wzór odznaki oraz warunki jej przyznawania.
PRZEWODNICZĄCY RADY
	Przewodniczącym Rady z urzędu jest dyrektor szkoły i zobowiązany jest on do:

	prowadzenia i przygotowania zebrań rady, 

zawiadomienia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrań, nie później niż trzy dni przed terminem posiedzenia, 
przedstawienia radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
dbania o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli,
zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form realizacji, 
realizacji uchwał rady i analizy ich wykonania, 
	tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu poziomu dydaktycznego wychowawczego i opiekuńczego placówki.
CZŁONEK RADY 
§11 
	Członek Rady zobowiązany jest do:  
	przestrzegania postanowień prawa oświatowego, szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora, 

czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany,
	współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

samokształcenia,
realizowania uchwał rady, także wtedy gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 
składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
	przestrzegania tajemnicy służbowej nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady,  a w szczególności tych które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

zapoznania się w terminie 14 dni od sporządzenia protokółu z jego treścią potwierdzając ten fakt podpisem i zgłoszenia przewodniczącemu rady ewentualnych poprawek.
ORGANIZACJA PRACY RADY 
	Rada wykonuje swoje prace zgodnie z rocznym planem pracy szkoły obradując na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. Plan pracy rady pedagogicznej przedstawia przewodniczący na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu plenarnym lub zebraniach powołanych komisji. 

Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym dla komisji zespołu szkól i w miarę możliwości w czasie poza zajęciami wychowawczymi dla komisji wychowawczej.
Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, na wniosek organu nadzorującego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.  
	Dyrektor zarządzeniem powiadamia członków o zebraniach Rady przynajmniej na 3 dni przed jej terminem.
	Zebrania plenarne organizuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu okresowych i rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.  
	Rada pedagogiczna działa w następującym trybie:
	rada zwyczajna: zaplanowane i przedłożone radzie pedagogicznej zgodnie z planem organizacyjnym pracy szkoły na pierwszym posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego;
	rada nadzwyczajna: z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez informację pisemną zamieszczoną na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim;
	odprawa robocza: z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez informację pisemną zamieszczoną na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
UCHWAŁY 
	Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. 

Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. 
Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
	Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub  ajnym. Tryb głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym.
	Każdy członek rady ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również do otrzymywania wyjaśnień. 
Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały w przypadku niezgodności z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna. 
KOMISJE 
	Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych wybiera zebranie plenarne rady spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym, którego tryb określają odrębne przepisy. Wybrane zostają osoby, które uzyskają największą liczbę głosów. 

Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje i zespoły przedmiotowe, które informują radę o wynikach swej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę. 
Powołuje się następujące komisje stałe: 
	komisja socjalna  
	Komisja wybierają spośród siebie przewodniczącego.  
	Kadencja komisji stałych wynosi 3 lata. W przypadku rezygnacji lub odejścia z innego powodu członka komisji stałej, uzupełnia się jej skład na najbliższym posiedzeniu plenarnym rady. 
Projekty zmian Statutu, regulaminu rady pedagogicznej oraz innych regulaminów wewnętrznych, przedstawia się przewodniczącemu komisji, który kieruje jej praca w celu przygotowania zatwierdzania zmian na plenarnych posiedzeniach rady. Komisja jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w stosunku do otrzymanego projektu, w ciągu miesiąca od jego otrzymania, a następnie do jego przedstawienia na najbliższym posiedzeniu rady w celu zatwierdzenia zmian. Zmiany obszerne oraz nowo powstające regulaminy wymagają przedłożenia projektów do konsultacji członkom rady co najmniej tydzień przed posiedzeniem, na którym mają być zatwierdzone. 
Zebrania komisji odbywają się zgodnie z potrzebami. 
Pracą komisji kieruje przewodniczący. 
Zadaniem przewodniczącego komisji jest przygotowanie pisemnego sprawozdania z pracy na trzy dni przed analitycznym posiedzeniem rady pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych.  
Z zebrań rady, komisji sporządza się protokoły. Do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej można dołączyć materiały w postaci załączników, które ponumerowane i opisane stanowią integralną część protokołu i znajdują się w oddzielnym segregatorze założonym na poszczególne lata szkolne. Opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły załączniki przechowuje się w kancelarii szkoły. Integralną część protokołu stanowi teczka uchwał. 
Protokół z posiedzenia rady oraz z zebrania komisji sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może termin ten przedłużyć o okres niezbędny do zakończenia wpisania protokołu. 
	Protokół z posiedzenia zatwierdzany jest na następnym zebraniu. W uzasadnionych przypadkach (np. termin następnego zebrania Rady jest krótszy niż czas na napisanie protokołu) na kolejnym zebraniu
	Treść dyskusji zapisuje się wg poniższych zasad: 
	dyskusja nad.....przebiegała....w następujący sposób: Pan A....powiedział że... Pan B powiedział, że… .itd. 

wynik głosowania: .... osób "za", .... osób  "przeciw", .... osób wstrzymało się od głosu.
	Protokół należy sporządzić wg poniższej struktury: 

	Tytuł - np.: Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu ….
	Ustalenia formalne -np.: "w posiedzeniu brało udział .... członków Rady Pedagogicznej według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, a także zaproszeni goście w osobach .... Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące .... członków zostało przekroczone. Zwykła większość głosów do podejmowania uchwał wynosi ....

Przebieg obrad 
	osoba prowadząca obrady 
przyjęto następujący porządek obrad: odnotować na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad 
zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, jak wnioski, uchwały i oceny. 
Kolejno według punktów porządku obrad np. 
	Ad.1.......... 
	Ad.2.........itd. 
	odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad (wolne wnioski) 
zapis końcowy (np.: "na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie”).
	Protokół z posiedzenia rady wpisuje się do księgi protokółów, a protokoły komisji umieszcza się w teczkach protokółów komisji. Protokolant niezwłocznie po napisaniu protokołu informuje o tym członków Rady. 
	Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w terminie siedmiu dni od dnia jego napisania, nie później jednak niż do następnego zebrania rady Ewentualne uwagi członkowie rady wnoszą w formie pisemnej do przewodniczącego obrad, który przedstawia je na następnym posiedzeniu rady. 
	Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek w drodze uchwały. W przypadku nie wniesienia uwag przewodniczący rady stwierdza przyjęcie protokołu. 

Protokół zebrania Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący, protokolant oraz członkowie Rady Pedagogicznej po zapoznaniu się z treścią protokołu. Protokół zebrania komisji podpisuje przewodniczący. 
Księgę protokółów zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę „Księga zawiera .... ponumerowanych stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia .... do dnia ....„. 
Księgę protokółów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszającym nauczycieli i przedstawicielom organu prowadzącego oraz nadzorującego szkołę. 
OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIU RADY 
	Obecność na posiedzeniu Rady jest obowiązkowa. 

Członkowie Rady podpisują przed rozpoczęciem zebrania listę obecności. 
	Nieobecność nieusprawiedliwiona na zebraniu Rady jest traktowana jak nieobecność w pracy z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. 

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.09.2007r.

