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Uchwała nr 89 /2014 / 2015

Rady Pedagogicznej zespołu Szkól w Hucie Mińskiej z\s w Cielechowiźnie
z dnia 24 sierpnia 2015r.
w sprawie nowelizacji statutu szkoły.
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.
U. 67 poz. 329 z 1996 r. ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych / (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
Rada Pedagogiczna podejmuje w dniu 24 sierpnia 2015 r. uchwałę w sprawie nowelizacji
statutu szkoły.
§1
§ 19 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. W Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie działają; Rada
Pedagogiczna

Oddziałów

Przedszkolnych

oraz

Rada

Pedagogiczna

Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum, które są kolegialnymi organami szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Są
organami opiniodawczymi i doradczymi Dyrektora Zespołu. Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest organem odwoławczym Wewnqtrzszkolnego
Systemu Oceniania.
2. W skład Rady Pedagogicznej Oddziałów Przedszkolnych wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu, a w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej i gimnazjum.
3. W zebraniach Rad Pedagogicznych mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone

przez

jej

przewodniczącego/

Rady

Pedagogicznej

za

zgodą

lub

na

wniosek

Rad

Pedagogicznych/.
4. Przewodniczącym

Oddziałów

Przedszkolnych

i

Rady

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest Dyre/ctor Zespołu Szkół.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i
promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych,
profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych,
4) w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej Oddziałów Przedszkolnych są organizowane:
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1) przed rozpoczęciem roku szkolnego
2) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych,
3) w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania, o których mowa w ust. 5, mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego

nadzór

pedagogiczny,

z

inicjatywy

przewodniczącego

Rady

Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
8. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
obejmują:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu szkół,
2) zatwierdzanie i podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu,
5) przygotowanie projektu Statutu lub jego zmian, uchwalanie Statutu i zmian w
Statucie,
6) uchwalanie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,
7) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny

na prośbę ucznia /rodziców/

niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.
9. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej Oddziałów Przedszkolnych obejmują:
1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
przedszkola,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
10. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy w Zespole, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) zezwolenie na indywidualny tok lub indywidualny program nauczania,
6) Szkolny Zestaw Programów,
7) pracę Dyrektora,
8) wydaje opinie w sprawie kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.
11. Rada Pedagogiczna Oddziałów Przedszkolnych opiniuje:
1) organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia w przedszkolu.
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2) propozycje dyrektora w sprawaeh przydziału nauczyciełom stały eh prac w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,
3) projekt finansowy przedszkola,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innyeh
wyróżnień,
5) przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
12. Rady Pedagogiczne działają w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną regulamin.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
DYREKTOR
mgr Piotr
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Matzanke

