REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W WEJHEROWIE
I. Postanowienia ogólne
§1
Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i
niniejszego regulaminu.
§2
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
§3
W skład rady wchodzą nauczyciele uczący w SP 9 w Wejherowie.
§4
W posiedzeniach rady pedagogicznej może brać udział, po uprzednim powiadomieniu
Dyrektora, pracownik organu nadzoru pedagogicznego, któremu powierzono pieczę nad
szkołą, a także przedstawiciel organu prowadzącego.
§5
Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za
zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć ich
udział do wskazanych punktów obrad.
§6
Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe.
Komisje i zespoły mają charakter opiniująco – doradczy.
§7
Rada pedagogiczna powierza funkcje protokolanta osobie wybranej spośród członków rady.
Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
Protokoły mają numerowane strony, są łączone w jedną całość i przechowuje się je
w sekretariacie szkoły.
Po zakończeniu roku szkolnego całość jest bindowana. Na pierwszej stronie znajduje się
spis protokołów, na końcu uchwały Rady Pedagogicznej.

II. Posiedzenia rady pedagogicznej
§8
Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.
§9
Posiedzenia rady pedagogicznej, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje
Przewodniczący rady powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem
spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać
posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 – dniowego terminu. Zawiadomienie
o terminie rady musi być podane do wiadomości członków rady na tablicy ogłoszeń oraz
w systemie Librus.
§10
Przygotowanie posiedzenia rady pedagogicznej jest obowiązkiem Przewodniczącego.
Członkowie rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują informację o tematyce obrad.
§11
Posiedzenia rady pedagogicznej prowadzone są przez Przewodniczącego lub Wicedyrektora
wyznaczonego przez Przewodniczącego.
§12
Przewodniczący rady może zlecić członkom rady lub innym pracownikom szkoły
przygotowanie materiałów na posiedzenie rady.
§13
Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
§14
Jeżeli pełny skład rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza frekwencję
członków rady przynajmniej równą połowie pełnego składu rady plus 1.
§15
Protokoły posiedzeń rady są dostępne dla członków rady pedagogicznej.
Każdy z członków ma prawo do zapoznania się z protokołem i wniesienia pisemnych
poprawek do swojej wypowiedzi wygłoszonej na radzie.

III Kompetencje rady pedagogicznej
§16
Do kompetencji stanowiących 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,
 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
§17
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 organizację pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
 projekt planu finansowego szkoły,
 wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień.
 opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
IV Tryb podejmowania uchwał
§18
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych, a także na
formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie
tajnym.
§19
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw w głosowaniu jawnym lub tajnym,
decydujący głos należy do Przewodniczącego rady pedagogicznej.
§20
Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§21
Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest
taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

V Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej.
§22
Członkowie rady pedagogicznej maja prawo wypowiadanie własnej opinii na każdy
omawiany temat.
§23
Członkowie rady maja prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach
podejmowanych przez radę pedagogiczną.
§24
Członkowie rady pedagogicznej maja obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach
rady pedagogicznej. O nieobecności na zebraniu członek rady zobowiązany jest powiadomić
przewodniczącego i przedstawić usprawiedliwienie.
§25
Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie
posiedzeń rady.
§26
Uchwały podjęte przez rade pedagogiczną obowiązują wszystkich członków rady, niezależnie
od ich indywidualnych opinii.
§27
Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje podczas posiedzeń. zakaz używania telefonów
komórkowych.
VI Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
§28
Zmiana Regulaminu ( nowelizacja) odbywa się w trybie i na zasadach właściwych
dla jej uchwalenia.
§29
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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