
 Regulamin Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego, który stanowi załącznik nr 4 do 

Protokołu nr 2/22/23 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Puławach z dnia 12 września 2022 r. 

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  

w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

  

  

Podstawa prawna: 

  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo Oświatowe 

2. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego  nr 1 w Puławach. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zadania, organizację i tryb pracy Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w 

Puławach  

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), 

b) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, 

c) statucie CKZ nr 1 – należy przez to rozumieć statut Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w 

Puławach, zwanego dalej CKZ nr 1 w Puławach 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć także opiekuna grupy turnusu i innego 

pracownika   pedagogicznego, 

e) uczniu – należy przez to rozumieć młodocianego pracownika uczestniczącego w turnusie 

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZ nr 1 w Puławach 

f) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Puławski, 

g) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2 

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, 

wychowania  i  opieki. 

Rozdział II 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej 

  

§ 3 



Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 4 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach należy: 

1) uchwalanie regulamin swojej działalności; 

2) podejmowanie uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów; 

3) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia albo jego rodziców lub 

opiekunów nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie 

nauczania; 

4) podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

5) podejmowanie uchwały w sprawie ramowych planów nauczania dla poszczególnych 

zawodów; 

6) uchwalanie statutu  CKZ nr 1 oraz jego nowelizacje. 

§ 5 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu CKZ nr 1 w Puławach albo jego zmian. 

 

Rozdział III 

Zadania przewodniczącego i członków Rady Pedagogicznej 

§ 6 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w CKZ nr 1 w Puławach. 

§ 7 

  

Dyrektor ZS nr 1 jako dyrektor CKZ nr 1 kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości 

pracy; 

2) przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

regulaminem rady pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o 

tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 



7) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

8) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej uczniom; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) zapewnia   odpowiednie    warunki    do    jak    najpełniejszej    realizacji    zadań    CKZ nr 

1,  a w szczególności należytego stanu higieniczno - sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w CKZ nr 1; 

11) dba o właściwe wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

  

§ 8 

Członek Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach  ma prawo do: 

1) czynnego udziału w zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, 

2)  wglądu do protokołu, zgłoszenia poprawek przewodniczącemu Rady Pedagogicznej, 

o których uwzględnieniu rozstrzyga Rada na najbliższym posiedzeniu, 

Członek Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach  zobowiązany jest do: 

1) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej  

2) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników turnusów lub ich 

rodziców/opiekunów , a także nauczycieli i innych  pracowników szkoły 

3)  realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej także wtedy kiedy zgłosi 

do nich swoje zastrzeżenia, 

 

    Rozdział IV 

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 

§ 9 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach odbywają się zgodnie z przyjętym na 

początku roku szkolnego   harmonogramem turnusów w zakresie teoretycznego dokształcania 

młodocianych pracowników  oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania  Rady Pedagogicznej organizowane są: 

a) po zakończeniu turnusu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów 

uczestników turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 

b) w miarę bieżących potrzeb. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane: 

a) na  wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

b) z inicjatywy dyrektora szkoły, 

c) organu prowadzącego szkołę, 



d) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Zebrania Rady mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne 

zebranie może być zorganizowane nawet w dniu powiadomienia. 

5. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny 

określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego 

przeprowadzenia. 

6. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w czasie epidemii 

zebrania Rady Pedagogicznej mogą się odbywać w formie zdalnej. W takich sytuacjach treść 

podjętych czynności zostaje utrwalona w protokole, notatce lub adnotacji. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. 

8. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć 

prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej wicedyrektorowi szkoły lub innemu 

nauczycielowi  zatrudnionemu w szkole. 

§ 10 

1. Zebrania przygotowuje przewodniczący. 

2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje: 

a) ustalenie czasu i miejsca, 

b) ustalenie porządku, 

c) zawiadomienie członków Rady, 

d)  przygotowanie potrzebnych materiałów. 

2. Pozostałe kwestie związane z przygotowaniem zebrania reguluje Regulamin Rady 

Pedagogicznej ZS nr 1 w Puławach 

§ 11 

1. Zebranie otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący. 

2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem zebrania – jego decyzje w tym 

zakresie są ostateczne. 

3. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania (quorum) przewodniczący przedstawia projekt 

porządku zebrania. 

4. Członek rady może zgłosić wniosek o zmiany w porządku obrad, przez zgłoszenie nowego lub 

usunięcie punktu z porządku. 

5. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 4, decyduje Rada. 

6. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W uzasadnionych 

przypadkach, jeżeli nie sprzeciwi się temu Rada, może z własnej inicjatywy lub na wniosek 

nauczyciela zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad. 

 

Rozdział V 

Dokumentowanie zebrań 



§ 12 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach są protokołowane. 

2. Podstawowym dokumentem stwierdzającym pracę Rady jest księga protokołów, która zawiera 

protokoły ze wszystkich zebrań Rady Pedagogicznej CKZ nr 1  w Puławach w danym roku 

szkolnym. Ma formę zbioru wydruków protokołów zapisanych w formie elektronicznej. 

Załącznikami do niej są sprawozdania i wystąpienia nauczycieli, oświadczenia i inne 

dokumenty złożone do przewodniczącego, arkusze klasyfikacyjne, listy obecności nauczycieli 

na zebraniach rady. 

 

      § 13 

1. Protokół sporządza się  w formie wydruku komputerowego. 

2.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

3. Protokolanta zebrania wybiera przewodniczący spośród  członków Rady Pedagogicznej CKZ 

nr 1 w Puławach 

4. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej CKZ nr 1 w Puławach numerowane są w ramach roku 

szkolnego. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności i przyjmuje go w drodze uchwały. 

2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze 

uchwały. 

3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub 

uzupełnieniu  dotychczasowych przepisów. 

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej jest znaczna, Komisja 

powołana przez przewodniczącego Rady opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej do 

uchwalenia tekst jednolity. 

5. Rada Pedagogiczna CKZ nr 1 wykonuje zadania Rady Pedagogicznej ZS nr 1 w Puławach. 

     § 15 

6. Niniejszy Regulamin działalności Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem uchwalenia, 

to jest z dniem 12 września 2022 r . 

  

  

Dyrektor ZS nr 1 w Puławach 

                                                                                                      

 


