
Załącznik 3

REGULAMIN  RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Rada pedagogiczna działa na podstawie niniejszego regulaminu
2. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy liczby jej członków, w głosowaniu jawnym.
4. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w 

miarę bieżących potrzeb .
5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej mogą być:

5.1.   organ prowadzący
5.2.   dyrektor
5.3.   rada pedagogiczna  
5.4   organ nadzoru pedagogicznego

6. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na 7 dni 
przed posiedzeniem,

7. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji 
na zaplanowane posiedzenie

8. Zebrania  rady  pedagogicznej  są  protokołowane.  Protokół  oprócz  zagadnień 
merytorycznych musi zawierać datę, listę uczestników zebranie wraz z ich podpisami i 
nazwisko osoby protokołującej.

9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we 
wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz w tematach dotyczących uchwał, 
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące 
bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka

10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
10.1 ustalanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym rocznych i  planów     

pracy Przedszkola, 
      10.2  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
      10.3  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
      10.4  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
      10.5  przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola. 
      10.6  opiniowanie organizacji pracy przedszkola
      10.7 zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach
     10.8  występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z  
              funkcji dyrektora
      10.9 opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom  stałych  
               prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
              zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
      10.10  ocena wyników pracy wychowawczo - dydaktycznej
      10.11 opiniowanie wniosków o przyznaniu nauczycielom nagród i nagan,
      10.12  zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców
      10.13  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych 
                w przedszkolu o ile nie  powodują one skutków finansowych



11. Rada Pedagogiczna udziela pomocy koleżeńskiej swoim członkom w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych

12. Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy 
dotyczące metod wychowawczych.

13. Rada Pedagogiczna współpracuje z Dyrektorem i Radą Rodziców. 


