Załącznik Nr 3 do Statutu Szkoły

REGULAMIN PRACY
RADY PEDAGOGICZNEJ
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W JEŻOWEM

Podstawa prawna:
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 95 z dn. 25.10.1991r. poz. 425 art. 40 – 44
z późn. zm.)
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w SSM I stopnia w Jeżowem. W zebraniach Rady mogą także brać udział
z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na
wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:


przed rozpoczęciem roku szkolnego,



w

każdym

semestrze

w

związku

z

zatwierdzeniem

wyników

klasyfikowania i promowania uczniów,


po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,



w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
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6. Przewodniczący

prowadzi

i

przygotowuje

zebrania

Rady

oraz

jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania.
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej raz w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:


zatwierdzanie planów pracy szkoły,



podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,



podejmowanie

uchwał

w

sprawie

innowacji

i

eksperymentów

pedagogicznych w szkole,


ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,



podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:


organizację pracy szkoły,



projekt planu finansowego,



wnioski u Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,



propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami
prawa.

O

wstrzymaniu

wykonania

uchwały

Dyrektor

niezwłocznie

zawiadamia organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego
szkołę jest ostateczna.
11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
12. Rada

Pedagogiczna

może

występować

z

wnioskiem

do

organu

prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora
o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
13. W przypadku określonym w ust. 12, organ uprawniony do odwołania
obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
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14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady
Pedagogicznej są protokołowane.
16. Terminy oraz plany posiedzeń Rady Pedagogicznej ogłaszane są przez
Dyrekcję Szkoły zarządzeniami. Przyjęcie do wiadomości nauczyciele
potwierdzają na załączonej liście.
17. Zebrania posiedzeń protokołowane są przez stałego protokolanta.
18. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący.
19. Członkowie Rady Pedagogicznej zapoznają się z protokołem i zgłaszają
pisemne poprawki do protokołu. Niezgłoszenie w ciągu siedmiu dni od
zakończenia

posiedzenia

Rady

Pedagogicznej

poprawek

świadczy

o zatwierdzeniu protokołu Rady Pedagogicznej.
20. Protokoły przyjmowane są po naniesieniu poprawek /bez odczytywania
całego protokołu/.
21. Obecności na posiedzeniach potwierdzane są na listach obecności. Listy te
znajdują się w oddzielnej teczce jako załączniki do protokołów.
22. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że dotyczy spraw
wyjątkowo zastrzeżonych do głosowania tajnego /np. sprawy osobowe,
wybór, odwołanie ze stanowiska/.
23. Wstępne uzgodnienie ocen odbywa się na zebraniach sekcji. Wyznaczeni
przez Dyrektora nauczyciele danej sekcji, przedstawiają na posiedzeniach
plenarnych wyniki egzaminów i klasyfikacji, zgłaszają wnioski o nagrody
i skreślenie z listy uczniów.
24. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
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