NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBIESKI MOTYLEK

REGULEMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„NIEBIESKI MOTYLEK”
W RZESZOWIE
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 poz.2572, Nr273
poz.2703 i Nr281poz.2781, z 2005r. Nr17 poz.141 z późniejszymi zmianami)
Statut Przedszkola z dnia 1 września 2013 r.
POSTANWNIENA OGÓLNE:

§1
W przedszkolu działa rada pedagogiczna (utworzona jest zgodnie z art. 40 ustawy o systemie
oświaty), Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki. W skład rady
pedagogicznej

wchodzą

wszyscy

nauczyciele

przedszkola.

Przewodniczącym

rady

pedagogicznej jest dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego.
1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
2. Rada pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem
spotkań rady pedagogicznej.
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej prowadzi Dyrektor ds. pedagogicznych.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów na
posiedzeniach plenarnych.
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6. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów w terminie 7 dni
od daty zebrania; Księga Protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady;
Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i
protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do
zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu; rada na
następnym zebraniu decyduje o wniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
7. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej
uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio
dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
§2
Rada Pedagogiczna:


opracowuje program rozwoju placówki,



podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,



uchwala regulamin pracy Rady Pedagogicznej,



ustala tygodniowy rozkład zajęć w grupach,



planuje i organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą



zatwierdza regulamin pracy rady pedagogicznej,



ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.



opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy
nauczyciela;

Zadaniem rady pedagogicznej jest również:


poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,



pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,



planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:
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rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki,



aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej,



współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości,



składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,



przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej.

§3
Rada pedagogiczna współpracuje z radą rodziców;
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z
prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór
pedagogiczny.

Regulamin podpisali:
Dyrektor/Przewodniczący Rady: .................................................................................................
Organ Prowadzący: .....................................................................................................................
Nauczyciele pracujący w przedszkolu…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

