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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

W ŚWIEBODZINIE 

 

§ 1 

1. Rada jest kolegialnym organem Ośrodka, w skład którego wchodzą wszyscy 

zatrudnieni nauczyciele. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 

7 września 1996 r o systemie oświaty (Dz. U. VI. 67 z 1996 poz.329 z póź. zm.) oraz 

Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie. 

 

§ 2 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane: 

 przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, 

 na zakończenie każdego semestru, 

 w miarę potrzeb. 

  Zebrania rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:  

 przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

 organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 organu prowadzącego, 

 w miarę potrzeb. 

 co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Terminy obrad Rady Pedagogicznej powinny być ogłaszane pisemnie na 5 dni przed 

obradami z wyjątkiem obrad nadzwyczajnych, które mogą być organizowane 

z różnych ważnych przyczyn. 

3. Uczestniczenie członków Rady Pedagogicznej w jej obradach jest obowiązkowe. 

 

§ 3 

  Przewodniczącym Rady Pelagicznej jest dyrektor Ośrodka, który przedstawia porządek 

obrad i prowadzi je. 
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1. Dyrektor SOSW przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy do roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informację o działalności Ośrodka. 

 

§ 4 

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. 

2. Wszystkie posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Protokoły podpisują: osoba protokołująca, dyrektor Ośrodka. 

4. Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej odczytywane są wnioski i uchwały 

z poprzednich obrad. 

 

§ 5 

1. Głosowania podczas Rady Pedagogicznej mają charakter jawny na wniosek członków 

Rady i po uzyskaniu akceptacji większości członków Rady przewodniczący Rady 

Pedagogicznej może zarządzić głosowanie tajne. 

2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykła większością głosów przy 

obecności co najmniej ½ członków Rady. 

 

§ 6 

Członkowie Rady pedagogicznej zobowiązania są do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub 

ich, rodziców także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 7 

Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu SOSW lub jego zmianę. 

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Kuratora Oświaty 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie pracownika 

pedagogicznego z innej funkcji kierowniczej w SOSW. 
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§ 9 

1. Członek rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

 czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady 

Pedagogicznej, 

 realizowania uchwał rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy ma do nich 

zastrzeżenia. 

2. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną SOSW 

w Świebodzinie. 


