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statutu szkoly.

W sktad Rady wchodzq:

a

Dyrektor szkoly jako przewodniczqcy,

a

Nauczyciele.

3.

U.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoly realizujqcym zadania wynikajqce
ze

2.

ptA z t

W zebraniach Rady lub w okre6lonych punktach tych zebrad moga uczestniczy(, z
glosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczEcego za zgodq lub na
wniosek Rady:

o
o
o
o
o
o
4.

Nauczyciele zatrudnieni w plac6wkach wychowania pozaszkolnego,
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Pielqgniarkaszkolna,
Przedstawiciele organizacji uczniowskich i zwiqzkowych,
Przedstawiciele rady rodzic6w,
Pracownicy administracji i obslugi szkoly.

Zebrania Rady:

o

Organizowane sq przed rozpoczqciem roku szkolnego, w ka2dym semestrze
w zwiqzku z zatwierdzeniem wynik6w klasyfikacji i promowania uczni6w, po
zako6czeniu rocznych zajqi szkolnych,

o
o
o

Szkoleniowe zebrania odbywaiq siq w miarq potrzeb,
Zebrania wynikaiqce z bie2qcych potrzeb,

Zebrania na wniosek organu sprawuiqcego nadz6r pedagogiczny

i

organu

prowadzqcego szkolq,

o
.
5.

Odbywaiq siq zgodnie

z

opracowanym harmonogramem,

MogE byi organizowane z inicjatywy przewodniczEcego lub na wniosek U3
czlonk6w Rady.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

o
o
o
o
o

Zatwierdzanie plan6w szkoly, w tym rocznego planu pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opieku riczej,
Zatwierdzanie wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w,
Podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i program6w autorskich,
Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Zatwierdzanie skreSlenia z listy uczni6w,
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6.

zatwierdzanie wniosk6w wychowawc6w

klas i innych nauczycieli

dotyczqcych przyznawania uczniom nagr6d i wyznaczania kar,
Zatwierdzanie programu rozwoju szkoty.

Rada opiniuje:

o
o
o

Organizacje pracy szkoty,
lekcyjnych i poza lekcyjnych,

w tym

zwlaszcza tygodniowy rozklad zajqi

Projekt planu finansowego szkoly,

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeri, nagr6d

i

innych

wy162niefi,

7.

8.

w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i

'

Propozycje dyrektora

o
o

Przygotowanie projektu statutu szkoly albo jego zmian,

zajqi w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajqi
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych.
Do zadaf Rady nale2y r6wnie2:
Wnioskowanie do organu prowadzqcego szkolq o odwolanie z funkcji
dyrektora lub wnioskowanie do dyrektora o odwolanie nauczyciela z innej
funkcji kierowniczej w szkole.
Dyrektor szkoly wstrzymuje wykonanie uchwat niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwaly dyrektor niezwlocznie zawiadamia organ nadzoru
pedagogicznego. Organ sprawujqcy nadz6r pedagogiczny w porozumieniu z organem

prowadzqcym szkolq uchyla uchwalq w razie stwierdzenia jej niezgodno6ci z
przepisami prawa. Rozstrzygniqcie organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny jest
ostateczne.

9.

Uchwaty Rady sq podejmowane zwyklq wiqkszo6ciq gtos6w w obecno6ci co najmniej
potowy jej czlonk6w.

10. Zebrania Rady sq protokotowane.
11. Rada podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym.
L2. Tryb glosowania Rada ustala w glosowaniu jawnym.

o
o

13. Obowiqzki przewodniczqcego Rady:
Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz
powiadomienie czlonk6w o terminie i porzqdku zebrania,

o
o

za

Zebrania Rady sq organizowane w oparciu o przygotowany przez dyrektora harmonogram jej

posiedzefi, stanowiqcy zalqcznik
opiekufczej szkoly,

o

jest odpowiedzialny

do rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej

i

Dyrektor szkoly dwa razy w roku przedstawia Radzie wnioski wynikajqce ze sprawowania
nadzoru pedagogicznego i informacje o dzialalnojci szkoly,
Przewodniczqcy Rady jest odpowiedzialny za realizowanie uchwat Rady
,

Przewodniczqcy Rady jest odpowiedzialny za organizacjq i wdra2anie pomiaru jako6ci pracy
szkoty,

o

Przewodniczqcy Rady jest tak2e odpowiedzialny
obowiqzujqcymi przepisami prawa oSwiatowego.

za

zapoznanie cztonk6w Rady

14. Cztonkowie Rady sq zobowiqzani do:
o Przestrzegania postanowie(r i zarzqdzefi dyrekcji,

o

Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady,

z

: ilffffiffiY:Ti;,lmffL"lll;ozeniach
naruszad dobro osobiste uczni6w, a tak2e nauczycieli

Rady, kt6re mogq

i innych pracownik6w

szkoly.

15. Rada obraduje na zebraniach lub w powolanych przez siebie zespolach.
16. Udzial czlonk6w Rady w jej pracach jest obowiqzkowy.
17. Zebrania Rady organizuje siq w czasie wolnym od zajqi lekcyjnych.
18. W zaleinoSciod potrzeb Rada moie powotai stale lub dora2ne zespoly zadaniowe.
19. Dzialalno6i zespol6w moie dotyczyi wybranych zagadniefi statutowej dzialalno6ci
szkoly.

20. Pracq danego zespolu kieruje jego przewodniczqcy, powotany przez Radq na wniosek
dyrektora szkoly.
2L. Zespil informuje Radq o wynikach swojej pracy i przedstawia wnioski do
zatwierdzenia przez Radq.
22. Z zebrafi Rady i zespolu sporzqdza siq w ciqgu siedmiu dni protok6t , kt6ry wraz z listq
obecno6ci podpisuje przewodniczqcy obrad i protokolant.
23. Czlonkowie Rady zobowiqzani sq do zapoznania sie z protokolem do nastqpnego
zebrania Rady i zgloszenia ewentualnych poprawek przewodniczqcemu obrad.
24. Na nastQpnym posiedzeniu Rada podejmuje uchwalq co do wprowadzenia tych
poprawek zwyklq wiqkszoSciq glos6w. Niezgloszenie uwag jest jednoznaczne z
przyjqciem protokolu, kt6ry Rada przyjmuje na nastqpnym posiedzeniu.
25. Wnioski z Rady muszE byi konkretne, zawierae wyznaczony termin realizacji i
wskazywai osoby odpowiedzialne za wykonanie zadari. Zatwierdzane sq przez Radq
zwyklq wiqkszoSciq glos6w.

26. Ksiqga protokol6w przechowywana jest w sekretariacie szkoly pod nadzorem
Sekretarza Szkoly i tam jest udostqpniana.
27. Ksiqga protokol6w udostqpniana jest nauczycielom I Liceum 096lnoksztatcqcego im.
Stefana Zeromskiego w Opocznie, przedstawicielom organu sprawujqcego nadzdr
pedagogiczn y oraz orga n u prowadzqcego szkotq.
Opieczqtowanq i podpisana przez dyrektora ksiqgq zaopatruje siq w klauzulq: ,,Ksiqga zawiera stron
....... I obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia ......... do dnia ........".
Wszelkie zmiany do regulaminu mogE byi dokonane w trybie okre6lonym do jego uchwalenia.
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