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REGULAMIN  

RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-

WYCHOWAWCZEGO  

 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Rymanowie 

 

 
Na podstawie art. 73 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,  z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1730). 

na podstawie art. 9 ust. 10 Statutu OREW PSONI ustala się regulamin działalności Rady 

pedagogicznej  

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Rada pedagogiczna jest stałym, kolegialnym organem OREW powołanym do 

wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, 

w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem 

podejścia innowacyjnego. 

 

§ 2 

Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe, Statutu OREW                                                  

i niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

Radę pedagogiczną powołuje dyrektor, jest przewodniczącym rady, kieruje jej pracami oraz 

realizuje uchwały rady. 



 2 

§ 4 

Dyrektor OREW posiada uprawnienia wynikające z cytowanej ustawy i Statutu OREW                      

i zapewnia warunki do wypełnienia przez radę pedagogiczną jej ustawowych obowiązków. 

 

 

§ 5 

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym, 

tj.: 

- nauczyciele wychowawcy, 

- nauczyciele wspomagający, 

- nauczyciele - psycholodzy, 

- nauczyciele - logopedzi, 

- terapeuci oraz inni specjaliści powołani do programowania i kompleksowej realizacji 

oferty placówki. 

 

 

§ 6 

1. Rada pedagogiczna może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełniania 

zadań, w tym ekspertów zewnętrznych oraz pracowników niepedagogicznych działających 

na rzecz placówki, którzy pełnią funkcje doradczą (np. fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, 

lekarz, pielęgniarka, pomoc nauczyciela). 

 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,       

w tym członkowie Zarządu Koła, przedstawiciele PSONI, innych stowarzyszeń oraz 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie                            

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 

 

 

Rozdział II 

 

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ I ICH REALIZACJA 

 

§ 7 

1. Podstawowymi zadaniami rady pedagogicznej są: 
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     wielospecjalistyczne i kompleksowe rozważania, opracowywania i rozstrzygania,                      

w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, 

wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia 

innowacyjnego. 

 

2. Rada pedagogiczna realizuje zadania poprzez: 

1) planowanie, badanie, analizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej 

i opiekuńczej placówki, 

2) planowanie strategiczne i promowanie działalności placówki, 

3) organizowanie różnych form pomocy wychowankom i ich rodzicom (prawnym 

opiekunom), 

4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 

5) współpracę z różnymi instytucjami, 

6) współpracę z innymi placówkami oświatowymi, w tym zajmującymi się kształceniem 

specjalnym, 

7) doskonalenie kadry pedagogicznej, 

8) prowadzenie działalności wspomagającej proces kształcenia, 

10) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, 

11) opracowywanie i wydawanie materiałów pomocniczych do pracy pedagogicznej                   

i pracy własnej wychowanków, 

12) współpraca z dyrektorem oraz rodzicami wychowanków OREW w wykonaniu zadań 

placówki. 

 

 

§ 8 

1. Do realizacji swoich zadań rada pedagogiczna powołuje komisje i zespoły problemowe 

oraz określa zakres ich prac. 

2. Przewodniczącego komisji lub zespołu powołuje Dyrektor. 

3. Cele i zadania zespołów i komisji rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 

a) wspólne wypracowywanie kryteriów i narządzi wykorzystywanych do oceny 

postępów w funkcjonowaniu wychowanka ; 

b) opiniowanie przygotowanych w placówce innowacji, programów autorskich; 

c) ustalenie organizacji wewnętrznego doskonalenia pracowników; 

d) planowanie strategii rozwoju OREW, 
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e) opracowywanie narzędzi diagnostycznych, prowadzenie badań diagnozujących 

działalność placówki, analizowanie wyników, sporządzanie raportów. 

f) realizacja zadań wynikających z wniosków i rekomendacji wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego.  

 

 

§ 9 

1.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy placówki, 

2) ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny 

klasyfikacyjnej zachowania wychowanków z  umiarkowaną i znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną, 

3) zatwierdzenia śródrocznych i rocznych ocen funkcjonowania wychowanków z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych  w placówce, po 

zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Rodziców, 

5)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów, 

6)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia wychowanka z listy wychowanków, 

7)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy placówki, 

 

 

§ 10 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 

2) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                   

i zajęć oraz zadań dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 

3) program realizacji Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego, 

4) program wychowania przedszkolnego, 

5) zestaw podręczników oraz ćwiczeniowych materiałów edukacyjnych na dany rok 

szkolny, 

6) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń  i innych wyróżnień. 
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§ 11 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki w oparciu o Ramowy Statut 

OREW albo jego zmian, przedstawia go dyrektorowi OREW, który dokonuje nowelizacji 

statutu i przedstawia go do uchwalenia Zarządowi Koła PSONI w Rymanowie. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty regulaminów i procedur wewnętrznych lub ich 

zmian i przedstawia je do uchwalenia Zarządowi Koła PSONI w Rymanowie. 

 

 

§ 12 

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.  

2. Rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do rady pedagogicznej szkoły macierzystej,                      

w obwodzie której znajduje się uczeń, o przedłużenie etapu edukacyjnego, ze względu na 

nie opanowanie treści programowych przez ucznia, przewidzianych dla danego etapu. 

 

 

§ 13 

1. Dyrektor OREW wstrzymuje wykonanie uchwał i postanowień, o których mowa w § 9 ust. 

1, niezgodnych z przepisami prawa.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

Rozdział III 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW RADY 

PEDAGOGICZNEJ 

 

 

§ 14 

1. Przewodniczący przygotowuje i  prowadzi zebrania rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor OREW przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej jak dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności placówki. 
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3. Przewodniczący rady pedagogicznej może zlecić członkom rady lub innym pracownikom 

placówki przygotowanie materiałów na zebranie rady. 

 

 

§ 15 

1. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy 

omawiany temat. 

2. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach 

podejmowanych przez radę pedagogiczną. 

3. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek przygotowania niezbędnych materiałów       

i aktywnego uczestniczenia w jej posiedzeniu. 

4. O przewidywanej nieobecności na zebraniu rady pedagogicznej jej członek zobowiązany 

jest zawiadomić przewodniczącego i wyjaśnić przyczyny nieobecności. 

 

 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 16 

1. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są zawsze: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem wychowanków, 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4) raz w semestrze w celu przedstawienia ogólnych wniosków wynikających                              

ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki. 

2. W ciągu roku mogą odbywać się również zebrania rady pedagogicznej wynikające                                

z bieżących potrzeb. 

3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego lub z inicjatywy co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

4. Zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

na odległość, umożliwiających uczestnictwo w zebraniu wszystkim członkom rady. 
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§ 17 

1. Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący rady pedagogicznej. 

2. Przewodniczący rady pedagogicznej zawiadamia wszystkich jej członków o terminie                         

i porządku zebrania co najmniej trzy dni wcześniej drogą mailową, ustnie lub wywieszając 

informację na tablicy ogłoszeń.  

3. W sytuacjach pilnych dyrektor może zwołać radę pedagogiczną w danym dniu, 

zawiadamiając wszystkich jej członków. 

 

 

§ 18 

1. Z zebrania rady pedagogicznej z uwzględnieniem wyników głosowania sporządzany jest 

zawsze protokół w formie papierowej/elektronicznej. 

2. Protokoły z zebrań rady są dostępne dla członków rady tydzień od daty posiedzenia. 

 

 

Rozdział V 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

§ 19 

1. Rada pedagogiczna w ramach swoich statutowych kompetencji, podejmuje uchwały, 

postanowienia i ustalenia oraz wyraża opinie podczas zwykłych i nadzwyczajnych 

posiedzeń plenarnych.  

2. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Uchwały mogą być także podejmowane w sposób obiegowy i przy wykorzystaniu środków 

komunikacji na odległość, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy  

wykorzystaniu środków komunikacji na odległość obecność członków rozumiana jest jako 

udział w zebraniu. 

4. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

5. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

6. Rada pedagogiczna wyraża opinie, uzgodnione w drodze głosowania. Tryb głosowania jest 

taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 
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§ 20 

Uchwały podjęte przez Radę pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących są wiążące 

dla dyrektora OREW. 

 

 

§ 21 

Wyjątek stanowi wstrzymanie wykonania uchwały ze względu na jej niezgodność z prawem. 

Procedurę postępowania dyrektora od chwili wstrzymania wykonania uchwały rady 

pedagogicznej do ostatecznego rozstrzygnięcia jej zgodności z prawem przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny określa art. 71 ust. 2 i 3 ustawy o Prawo Oświatowe.  

 

 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

1. Każdy członek rady  pedagogicznej jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu                    

i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność służbową. 

2. Każdy członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,                            

a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 

 

§ 23 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora OREW i organ prowadzący, 

po uprzednim uchwaleniu go na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

 

 

 

Przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

Uchwałą Nr 11/2022 r. z dnia 05.12.2022 r. 

 

 

Zatwierdzono przez Zarząd Koła PSONI w Rymanowie w dniu 05.01.2023 r. 
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