
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017r. Poz.59 i 949)

                              Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami

§ 1

Użyte w regulaminie słowa:

1. „szkoła” rozumiane jest jako Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, w skład którego 
wchodzą: Szkoła Podstawowa  nr 9 Specjalna, Gimnazjum  nr 6 Specjalne, Branżowa Szkoła I
stopnia nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

2. „rada” rozumiane jest jako rada pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.

§ 2

1. Rada jest organem szkoły i działa w ramach kompetencji zawartych w statucie szkoły.
2. W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele prowadzący zajęcia  

w szkole (wyłączając nauczycieli i wychowawców pracujących w oddziałach szkolnych dla 
dzieci przewlekle chorych przy Beskidzkim Zespole Rehabilitacyjnym w Jaworzu                    
i Dziecięcym Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich).

3. Za zgodą rady przewodniczący może zaprosić na posiedzenie osoby mogące mieć wpływ na 
tok i uchwały rady. Osoby zaproszone mają głos doradczy.

§ 3

1. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:   
1) kierowania pracami rady zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) przedstawiania radzie dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły
3) realizacji uchwał rady
4) zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu

i form jego realizacji
5) dbanie o autorytet rady, obronę praw i godności nauczyciela
6) tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady.

§ 4

1. Członek rady zobowiązany jest do:
1) czynnego uczestnictwa w pracach rady i jej komisji
2) przestrzegania prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły
3) realizowania uchwał rady, prezentowania stanowiska wynikającego z uchwał
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4) składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań
5) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców lub ich rodziców, a także nauczycieli         
i innych pracowników szkoły

6) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 
wszystkich członków rady.

§ 5

1. Posiedzenie rady zwołuje dyrektor szkoły w czasie pozalekcyjnym. O terminie posiedzenia     
i jego porządku obraz informuje nauczycieli z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez wydanie
odpowiedniego zarządzenia

2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i nadzwyczajnych. Zebrania plenarne rady są 
organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku                 
z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowanie uczniów, po zakończeniu rocznych 
zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zwołania rady na wniosek: organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 
pedagogicznej.

4. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły powołane przez przewodniczącego na 
czas określony lub nieokreślony.

§ 6

1. Do kompetencji stanowiących rady należy:
1) przygotowanie projektu statutu, jego uchwalanie oraz aktualizacja zgodnie                   

z przepisami prawa oświatowego
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły
3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,         

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
7) wyrażanie zgody na udział z głosem doradczym osób zaproszonych przez dyrektora  

w posiedzeniach rady
8) typowanie swoich przedstawicieli do udziału w Komisji Konkursowej na dyrektora 

szkoły
9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

§ 6a

1. Rada pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z umotywowanym wnioskiem   
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub z innego stanowiska 
kierowniczego w szkole, przy czym wniosek ten musi mieć formę prawomocnej uchwały rady
pedagogicznej.
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2. W przypadku określonym w  § 6a pkt. 1., organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną  w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania wniosku. 

§ 7

1. Do kompetencji opiniodawczych rady należy:
1) organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych
2) projekt planu finansowego szkoły
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych

5) ocena pracy dyrektora, powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska 
kierowniczego.

§ 8

1. Rada pedagogiczna w realizacji swych zadań współpracuje  z innymi organami szkoły, nie 
naruszając ich kompetencji stanowiących. 

§ 9

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ jej 
członków. Inicjatywę uchwałodawczą mają przewodniczący i członkowie rady, rada 
rodziców, rada samorządu uczniowskiego, powołane przez radę zespoły oraz Śląski Kurator 
Oświaty.

2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w trybie jawnym i tajnym. Głosowanie tajne 
zarządza przewodniczący rady samodzielnie lub na wniosek członka rady, poparty                 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

3.   W celu głosowania tajnego rada wybiera komisję skrutacyjną. Wyniki głosowania tajnego    
      komisja przedstawia w protokole, który załącza się do protokołu posiedzenia rady.

§ 10

1.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady, jeśli uzna ją za niezgodną                    
z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę      
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

§ 11

1. Komisję uchwał i wniosków powołuje przewodniczący rady spośród członków rady.
2. Do obowiązków komisji uchwał i wniosków należy przyjmowanie wniosków i projektów 

uchwał oraz przestawienie ich do zatwierdzenia radzie.
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§ 12

1. Z posiedzeń rady sporządza się protokół i wpisuje do księgi protokołów. Protokół powinien 
być odczytany i podpisany przez przewodniczącego i protokolanta w terminie 7 dni od dnia 
posiedzenia rady.

2. Księga protokołów jest dostępna członkom rady oraz władzom zwierzchnim szkoły. 
Członkowie rady są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu.

3. Członkowie rady mają prawo zgłaszania ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. 
Rada na kolejnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych 
poprawek.

§ 13

1. Rada ustala regulamin swojej działalności.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą zachodzić jedynie wg procedur przewidzianych dla 

zmian w prawie oświatowym.

§ 14

1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną.

Regulamin uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 03.12.1999 r.

Zmiany:
19.01.2000r. – aneks
30.01.2004r.- uchwała rady pedagogicznej
23.08.2016r.- zatwierdzono zmiany na posiedzeniu rady pedagogicznej
30.11.2017r.- uchwała rady pedagogicznej (zatwierdzono projekt zmian)
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