ZA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

CZNIK NR 1

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szko y. (W ZSM zgodnie z Art. 52 Ust. 2
Ustawy o systemie o wiaty zadania rady szko y wykonuje rada pedagogiczna).
2. Cz onkami Rady s

wszyscy nauczyciele ZSM oraz pracownicy innych zak adów

zatrudnieni w szkole w charakterze nauczycieli lub instruktorów
3. Na posiedzenia Rady, w zale no ci od tematyki, mog by zapraszani przedstawiciele
uczniów.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog tak e bra udzia z g osem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Przewodnicz cym rady jest dyrektor ZSM.
6. Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y:
uchwalenie statutu placówki,
zatwierdzanie planów pracy szko y,
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y
podejmowanie uchwa w sprawach skre lenia z listy uczniów.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
organizacj pracy szko y, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj

lekcyjnych

i pozalekcyjnych,
projekt planu finansowego szko y,
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie ,
propozycje dyrektora szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i zaj
w

ramach

wynagrodzenia

zasadniczego

oraz

dodatkowo

p atnych

zaj

dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych.
8. Rada Pedagogiczna mo e z w asnej inicjatywy przeprowadzi ocen stanu i sytuacji
szko y, ocen pracy dyrektora lub wyst pi z wnioskiem do organu prowadz cego szko
o dokonanie takiej oceny.
9. W sprawach wa nych dla funkcjonowania szko y i realizacji jej statutowych zada Rada
podejmuje uchwa y.
10. Uchwa y Rady Pedagogicznej s zarz dzeniem dla ca ej spo eczno ci ZSM (uczniów,
nauczycieli, pracowników, rodziców) i obowi zuj a do odwo ania
11. Uchwa mo e odwo

tylko Rada w pe nym sk adzie (wg sformu owania z p.25).
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12. Rada pracuje pe nym sk adzie i w komisjach.
13. W obr bie Rady dzia aj komisje przedmiotowe wyszczególnione w statucie. Maj one
charakter sta y.
14. Przewodnicz cych komisji powo uje dyrektor.
15. Do opracowania szczególnie istotnych i aktualnych problemów przewodnicz cy powo uje
jednorazowe zespo y.
16. Plenarne zebrania Rady Pedagogicznej odbywaj si :
przed rozpocz ciem i po zako czeniu roku szkolnego,
przed zako czeniem ka dego okresu,
w miar bie cych potrzeb
17. Zebrania Rady w komisjach odbywaj si :
po zako czeniu ka dego okresu,
w miar bie cych potrzeb.
18. Przewodnicz cy rady ustala szczegó owy termin, problematyk zebrania oraz powiadamia
o tym cz onków 5 dni wcze niej.
19. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz onków przewodnicz cy obowi zany zwo
nadzwyczajne posiedzenie Rady w terminie 14 dni od daty z

enia wniosku.

20. Z posiedzenia Rady sporz dza si protokó .
21. Protoko y znajduj si w osobnej Ksi dze Protoko ów, b

cej u przewodnicz cego Rady

22. Podj te wnioski i uchwa y s odczytywane na nast pnym posiedzeniu Rady
23. Na wniosek cz onka Rady mo e by odczytany ca y protokó .
24. Protokolanta Rady Pedagogicznej wyznacza dyrektor szko y.
25. Na Radzie ko cowej protokolant sk ada sprawozdanie z realizacji uchwa i wniosków
podejmowanych w minionym roku.
26. Rada mo e podejmowa uchwa y, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej po owa jej
cz onków.
27. Uchwa y podejmowane s w g osowaniu jawnym. G osowanie tajne przeprowadza si ,
gdy zg oszony zostanie taki wniosek i poprze go wi kszo
28. O wyniku g osowania decyduje zwyk a wi kszo

obecnych.

g osów. W przypadku równej ilo ci

osów aprobaty i sprzeciwu, decyduje g os przewodnicz cego.
29. Ka dy cz onek Rady Pedagogicznej ma prawo do zabrania g osu, zg oszenia wniosków
i zaprotoko owania jego wypowiedzi.
30. Cz onkowie Rady Pedagogicznej maj

obowi zek w sposób aktywny uczestniczy

w pracach Rady oraz bezwzgl dnie przestrzega jej postanowie .
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31. Cz onkowie Rady Pedagogicznej zobowi zani s do dotrzymania tajemnicy obrad, maj c
na wzgl dzie dobro szko y, uczniów i pracowników.
32. Na posiedzeniach Rady obecno
33. Obecno

cz onków jest obowi zkowa.

na Radzie ka dy z uczestników potwierdza w asnor cznym podpisem na li cie

obecno ci.
34. Z obecno ci na posiedzeniu mo e, w przypadkach uzasadnionych, zwolni cz onka Rady
przewodnicz cy.
35. Oprócz kompetencji wymienionych w niniejszym Regulaminie, Rada Pedagogiczna do
czasu powo ania Rady Szko y - wykonuje zadania okre lone w Statucie Szko y.
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