
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 

I STOPNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty - dalej u.s.o. ustala się regulamin Działalności Rady Pedagogicznej 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§1 

 

Regulamin ustala organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 

członków Rady zatrudnionych w wymienionych szkołach, wynikające z zapisów 

ustawy i przepisów wykonawczych. Postanowienia dotyczą wszystkich członków 

Rady bez względu na wymiar i formę zatrudnienia. 

 

§2 

 

Na podstawie art. 40 ust. 4 u.s.o. - Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym 

Rady, organizuje, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady. 

 

§3 

 

Dyrektor Szkoły posiada uprawnienia wynikające z cytowanej ustawy i 

zapewnia warunki do wypełnienia przez Radę jej ustawowych obowiązków. 

 

§4 

 

Organizację pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin w rozdziałach: 

I. Postanowienia wstępne (par. 1 - 5). 



II. Zadania Rady i ich realizacja (par. 6 - 10). 

III. Obowiązki członków Rady i jej przewodniczącego. (par. 11) 

IV. Organizacja pracy Rady (par. 12 - 14). 

V. Postanowienia końcowe (par. 15 - 17). 

 

§5 

 

Działalność Rady jest planowana w cyklu rocznym. Harmonogram pracy 

rady przedstawia Dyrektor Szkoły na posiedzeniu plenarnym poprzedzającym 

rozpoczęcie danego roku szkolnego, zapoznają z nim wszystkich członków Rady. 

 

Rozdział II 

ZADANIA RADY I ICH REALIZACJA 

 

§6 

 

1. Podstawowymi zadaniami Rady są: 

- planowanie, badanie, analizowanie i diagnozowanie pracy dydaktyczno - 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

- opiniowanie działalności administracyjnej, gospodarczej i finansowej oraz 

obsługi prawnej; 

- zatwierdzanie organizacji zajęć; 

- prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej szkoły; 

- dokumentowanie działalności pedagogicznej szkoły. 

2. Zadania te realizuje się poprzez: 

1) konsultacje i opinie komisji i grup problemowych; 

2) badanie i diagnozowanie problemów społecznych uczniów; 

3) planowanie strategiczne i programowanie działalności; 

4) organizowanie różnych form pomocy uczniom; 

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

6) współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami i 



stowarzyszeniami w kraju i za granicą zainteresowanych 

współpracą ze szkołą i rozwojem uczniów; 

7) współpracę z innymi szkołami danego typu; 

8) doskonalenie kadry pedagogicznej; 

9) prowadzenie działalności wspomagającej proces kształcenia; 

10) prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej; 

11) opracowywanie i wydawanie materiałów pomocniczych do pracy 

pedagogicznej i pracy własnej uczniów. 

 

§7 

 

Organizując działalność pedagogiczną dyrektorzy szkół i Rada będą 

korzystać, przede wszystkim, z usług specjalistów i bazy instytucji naukowych. 

 

§8 

 

Pedagogiczną kadrę kierowniczą stanowią: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy 

szkoły. Osoby zatrudnione na wymienionych stanowiskach mogą tworzyć 

samodzielny organ doradczy (problemowy). 

 

§9 

 

Członkowie Rady mogą pracować w zespołach problemowych, których skład 

jest ustalany przez dyrektora w zależności od specyfiki szkoły lub 

rozpatrywanego problemu. Jeżeli ustalenia lub uchwały zespołu nie wymagają 

podjęcia ich na posiedzeniu plenarnym całej Rady - są dla ich podmiotów 

wiążące. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ważności uchwał 

podejmowanych w zespołach, dyrektor szkoły przedstawia je jako wnioski na 

posiedzeniu plenarnym całej Rady w celu rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia 

dokonuje się przez aklamację lub w wypadku dwóch i więcej wniosków - przez 

głosowanie. 



 

§10 

 

Przewodniczący Rady na wniosek organu prowadzącego, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z własnej inicjatywy albo z inicjatywy co 

najmniej 1/3 członków zwołuje plenarne posiedzenie Rady poza przyjętym 

harmonogramem. 

 

Rozdział III 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY I JEJ PRZEWODNICZĄCEGO 

 

§ 11 

 

1. Podstawowe prawa obowiązki członka Rady określone są w cytowanej 

ustawie, a realizowane w ramach udziału w jej posiedzeniach i innych formach 

współpracy określonych w procesie planowania zadań. 

2. Członek Rady może wyrazić swoje stanowisko w ramach nadanych mu 

uprawnień wynikających z kompetencji stanowiących, opiniujących i 

doradczych Rady. 

3. Uchwały podjęte przez Radę w ramach jej kompetencji stanowiących są 

wiążące dla dyrektora szkół. 

Wyjątek stanowi wstrzymanie wykonania uchwały ze względu na jej 

niezgodność z prawem. Akt prawny u.s.o. w art. 41 ust. 3 określa procedurę 

postępowania dyrektora od chwili wstrzymania wykonania uchwały Rady do 

ostatecznego rozstrzygnięcia jej zgodności z prawem przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

ORGANIZACJA PRACY RADY 

 

§12 

 

1. Członek Rady ma obowiązek przygotowania niezbędnych materiałów i 

uczestniczenia w jej posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia o jego terminie i 

tematyce. 

2. O przewidywanej nieobecności na posiedzeniu Rady jej członek jest 

zobowiązany zawiadomić przewodniczącego i wyjaśnić przyczyny nieobecności. 

3. Harmonogram pracy Rady w danym roku ustala dyrektor szkół w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkoły, uwzględniając wymaganą liczbę 

posiedzeń plenarnych całej Rady, jej zespołów oraz obowiązującą i 

uzupełniającą problematykę. 

4. Wnioski dotyczące rozwoju szkoły przewodniczący Rady przekazuje 

niezwłocznie organowi prowadzącemu. Propozycje przyjęte przez organ 

prowadzący są wiążące i stanowią podstawę planowania pracy szkół i ich 

organów statutowych na kolejny rok i lata następne. 

 

§ 13 

 

1. Skład Rady może być poszerzony o pracowników niepedagogicznych 

działających na rzecz szkoły. Są oni wówczas pełnoprawnymi członkami Rady. 

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego, między innymi, przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców. 

 

§ 14 

 

Rada Pedagogiczna. w ramach swoich ustawowych kompetencji, podejmuję 

uchwały, postanowienia i ustalenia podczas zwykłych i nadzwyczajnych 



posiedzeń plenarnych. Z posiedzenia sporządza się protokół, którego wzór Rada 

Pedagogiczna przyjmuje na pierwszym posiedzeniu. 

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§15 

 

Niniejszy regulamin nie narusza przepisów prawa dotyczących Rady 

Pedagogicznej i jest praktycznym rozwinięciem i uzupełnieniem wynikającym ze 

specyfiki szkoły. 

 

§16 

 

Każdy członek Rady jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i ponosi 

z tego tytułu odpowiedzialność służbową w ramach obowiązującego prawa. 

 

 

§17 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły i 

organ prowadzący, po uprzednim uchwaleniu go na plenarnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 


