
REGULAMIN

Rady Pedagogicznej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

1. Rada Pedagogiczna Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika w Chorzowie zwana dalej Radą ma kompetencje i wykonuje zadania 
wynikające  z  ustawy  z  dnia  7.09.91r.  –  Ustawa  o  Systemie  Oświaty,  z 
późniejszymi zmianami - oraz ze Statutu Planetarium Śląskiego.

2. W skład Rady wchodzą nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady 
mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

3. Rada pracuje na posiedzeniach.

4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Planetarium, który przygotowuje i prowadzi 
posiedzenia.

5. Tylko Przewodniczący ma prawo udzielania i odbierania głosu. Przewodniczący 
ma prawo przerwać posiedzenie i podać termin jego kontynuacji.

6. Posiedzenia Rady organizowane są w terminach wynikających ze Statutu § 5 p. 
5.O terminie posiedzenia Przewodniczący powiadamia wszystkich członków Rady 
poprzez podanie ogłoszenia w księdze zarządzeń co najmniej na tydzień przed 
posiedzeniem a każdy członek Rady przyjmując do wiadomości  potwierdza to 
podpisem.  W  uzasadnionych  przypadkach  termin  zwołania  Rady  może  być 
krótszy.

7. Posiedzenie uważa się za prawomocne jeżeli obecnych na nim jest co najmniej 
połowa członków Rady.
Wybierając  protokolanta  z  każdego  posiedzenia  sporządza  się  protokół. 
Sporządzony protokół musi być zatwierdzony przez Radę. 

8. Po  wyborze  protokolanta  Rada  zatwierdza  przez  głosowania  zaproponowany 
przez Przewodniczącego porządek obrad lub wprowadza w nim zmiany.
Przewodniczący jest odpowiedzialny za przestrzegania porządku obrad.

9. Rada  podejmuje  uchwały   na  posiedzeniach  zwykłą  większością  głosów. 
Głosowania  odbywa  się  w  sposób  jawny  poprzez  podniesienie  ręki,  zaś 
Przewodniczący liczy głosy podając je protokolantowi do zapisania. W głosowaniu 
jawnym, w którym wynik głosowania nie jest jednoznaczny (tyle samo „za” co i 
„przeciw”), głos Przewodniczącego liczony jest podwójnie.

10.Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek, który musi być przegłosowany, 
pod warunkiem, że nie jest sprzeczny z dokumentem wyższego rzędu. Wniosek 
dotyczący zmian niniejszego regulaminu musi być zgłoszony pisemnie na dwa 
tygodnie przed posiedzeniem.

11. Głosowanie  w  sprawach  personalnych  na  wniosek  może  być  głosowaniem 
tajnym. Każdorazowo w takim przypadku musi być powołana komisja skrutacyjna. 
Przyjęcie lub odrzucenie wniosku odbywa się bezwzględną większością głosów 
przy co najmniej połowie obecnych członków Rady. 

   


