
Regulamin Rady Pedagogicznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Oświęcimiu

I.  Rada Pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji 
statutowych zadań Ośrodka

II. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Ośrodka należy:
 zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki, po zaopiniowaniu przez Radę 

Szkoły/ Radę Ośrodka, 
 zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole,lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Ośrodka,
 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

III. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych
 projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
 propozycje dyrektora szkoły lub Ośrodka, w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych, 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień.

IV. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub 
Ośrodku oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący funkcję instruktorów praktycznej
nauki zawodu, lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w 
placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza 
stanowi podstawowe zajęcie.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

V. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
 rzetelnego realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

wynikających ze statutowych funkcji Ośrodka,
 doskonalenia warsztatu pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 tworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania,
 przestrzegania Regulaminu Rady Pedagogicznej, postanowień Prawa Oświatowego 

oraz zarządzeń wewnętrznych kadry kierowniczej,
 czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej organizacji,
 realizowania uchwał Rady,
 składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
 bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad Rady,



VI. Przewodniczącym Rady Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka
Przewodniczący Rady Ośrodka:

 tworzy właściwe stosunki interpersonalne i zawodowe wśród członków Rady jak 
również warunki pracy celem podnoszenia poziomu dydaktyczno-wychowawczego i
opiekuńczego Ośrodka

 zapoznaje z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
 analizuje stopień realizacji uchwał Rady

VII. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w 
miarę bieżących potrzeb.

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego 
Rady Ośrodka, Organu prowadzącego Szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej.

VIII. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 
zgodnie z regulaminem Rady.

IX. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informuje o działalności szkoły.

X. Rada Pedagogiczne Ośrodka pracuje w podzespołach złożonych z:
 nauczycieli wychowawców internatu
 nauczycieli szkoły podstawowej
 nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy

1. Poszczególne zespoły Rady Pedagogicznej pracują w ciągu roku szkolnego, zgodnie 
z zadaniami właściwej jednostki organizacyjnej Ośrodka (SP, BS, SpdP, Internat), 
podstawy programowej 

2. Poszczególnym zespołom Rady Pedagogicznej przewodniczą wicedyrektorzy 
jednostek i kierownik internatu

3. Protokoły z posiedzeń odnotowane są w księgach protokołów poszczególnych 
podzespołów Rady Pedagogicznej, stanowiąc podstawę do działań pełnej Rady 
Pedagogicznej Ośrodka

4. Wnioski z posiedzeń Rad Pedagogicznych podzespołów przedstawiane są w formie 
sprawozdań do akceptacji i zatwierdzenia całej Rady Pedagogicznej Ośrodka.

5. W sytuacjach szczególnych, w stanach wyjątkowych, kiedy działalność szkoły 
prowadzona jest zdalnie, wicedyrektorzy i kierownik internatu zwołują zebrania 
swoich podzespołów (rad pedagogicznych SP/BS I stopnia/Internatu i prowadzą te 
zebrania zgodnie z procedurami, stosowanymi w warunkach stacjonarnych - 
zwyczajnych

XI. Rada Pedagogiczna Ośrodka podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.
1. Uchwały Rady obejmują wszystkich nauczycieli i uczniów,
2. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 



członków
3. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwały może odbywać się w trybie jawnym, lub 

tajnym
4. W sytuacjach szczególnych, podczas stanów wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy 

szkoła prowadzi działalność zdalną poprzez wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej (internet – wideokomunikatory umożliwiające zdalne komunikowanie
(co najmniej głosowe) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały poprzez połączenie 
zdalne.

5. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym.
6. Dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał, o których mowa, niezgodnych z 

przepisami prawa O wstrzymaniu wykonywania uchwał Dyrektor niezwłocznie 
zawiadamia Organ Prowadzący, lub Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Organu Prowadzącego 
Ośrodek lub Kuratora Oświaty jest ostateczna.

XII. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe, doraźne komisje lub zespoły.
1. Doraźne komisje (zespoły) powołane są do opracowania okrelonych problemów 

Ośrodka
2. Stałe komisje mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Ośrodka:

 planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
 realizacji uchwał i wniosków
 współpracy ze środowiskiem
 opieki nad organizacjami
 wychowania, sportu i rekreacji
 profilaktyki i resocjalizacji
 praktycznej nauki zawodu
 doskonalenia zawodowego

                  3.   Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek 
przewodniczącego Rady.

      4.   Komisja informuje Radę o wykonanej swojej pracy.

XIII. Dyrektor Ośrodka powołuje zespół rekwalifikacyjny złożony z członków Rady 
Pedagogicznej, w skład którego wchodzą:

1. psycholog,
2. pedagog,
3. nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjnych
4. wychowawca – opiekun wychowanka
5. dyrektor ośrodka jako przewodniczący

Do udziału w pracy zespołu rekwalifikacyjnego mogą być zaproszeni przedstawiciele 
policji, sądu i poradni specjalistycznych.

XIV. Komisja rekwalifikacyjna wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami statutu 
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

XV. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów praktycznych mogą tworzyć 
zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący 
zespołu.

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1. Organizowanie współpray nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów i sposobów prowadzenia rewalidacji
2. Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doskonalenia 



metodycznego dla nauczycieli pozostających w trakcie awansu zawodowego
3. Współdziałanie w organizowaniu pracy warsztatów i szkoleń, a także uzupełnianie 

wyposażenia
4. Wspólne przygotowywanie i opracowywanie programów autorskich oraz innowacji 

pedagogicznych.

XVI. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka, albo jego zmian, i przedstawia do
uchwalenia Radzie Ośrodka. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Organu
Prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji Dyrektora, o odwołanie nauczyciela z innej 
funkcji kierowniczej w Ośrodku.

XVII. Rada opracowuje regulamin swojej działalności.
XVIII. Zebrania Rady Pedagogicznej (podzespołu dla danej jednostki) i Rady Ośrodka są 

protokołowane.
 Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się  z treścią protokołu i zgłoszenia 

ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
 Rada, na kolejnym następnym zebraniu, decyduje o sprawdzeniu zgłoszonych 

poprawek do protokołu

XIX. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym
XX. Rada Pedagogiczna ma prawo nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi Ośrodkami 

tego samego typu w kraju i zagranicą.


