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Dyrektora Pedagogicżncj Bib]ioicki Wo]e\łódZkiej
im. Mariana Rcjcwskicgo w Bydgoszcz_\,

Rcgulamin Rady Pedagogiczn€j
Rib|iotece wojewódzkiej im. Mariana Rejetvskiego
w Bydgo§zczł

§l

Radaiest ko]egialnym organem placówki, rea]iżx]ącyfi zadania wynikające ze Slalufu PBW,

l
2.
j

§2

W sklad Rady Pedagogicznej wchodżą naucryciel€

Pźe\łodniczącym Rady Pedagogicaej jest dyrektor PBW
W żebraniach Rad), Pedagogicżnej lub w określonych punktach tych zebmń mogą uczc§lniczyć. z
doradczynr. osoby zaproszone

l,

2,

bibliorekarze uarrudnieni w PBW w Bydgoszcz,v,

pźezjej przelvodniczącego

g}o§em

za Zgodą lub na Wniosek Rady Pedagogicaej,

§3

Rada Pedagogicuna Wykonuje slvoje zadania zgodnie z rocznym planenr pmcy PBW,

Zcbrania Rad} Pcdagogicaej mogą być organizosanc

z inicjat}ły pr7ewodnic7ącego.

organu

plo\ładzącego placówkę l,,b co najmniej l13 jej czlonków,

:],

Zebrania Rady Pedagogicznej plzygotollu]e

i

prowadzi .]e.j przewodniczący.

klól] odpo\łicdżialny ie§t

za zawiadomienie w§zystkichjej członków o terminie zebrania z 7 _ dniowym wyprżedzcniem.

,1, Dyrekiof placówki przcdstrwia

Radzie Pedagogiczne.j. nie rzadziej niż dlva raż! !v roku §7ko]n_\,m, ogólne

wnioski w)nikające ze sprawos,ania nadzorx pcdagogicżnego oraz

bfo

nacje o dzjalalnościPBW.

§4
l

Rada podcjnrLlje uchlvały na ?ebraniach plenamych, Uchwały Rad,"" obowiązują wszystkich p.icorvników

PBW,
2

Uchwały Rady Pedagogicaej podejmo\łane są zwyk}ą większością gło§ów. !v obccności co na]lrrniei |.
I)yreklor placó\łki ma prawo wstrzvmania wykonania uchwał} podjęrej niezgodnie Z przepisarn

]e]

plJsJ

o wstrzymanju lv}konania uchv,ały dyrektor zawiadamia organ prolvadząc_v placówkę, który ucb}la
uchwałę w.a7ie niezgodności zprawem.

Z

§5

Zeblań Rady Pedagogicznej spo.ządza sję protokót w terminie 7 dni od daty Zebrania

i \p§tlc \e

do ksie]:iprolokołów,
2-

Prolokól zebran ia Rad), WraZ ż lisią obecnościjej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolatrt.

Cz]onkowie Rady Pedagogicznei zobowiqzani Są w ternlinie do l4 dni od sporządzenia protokołu
do zapoznania Się Z ]ego treściąi żgloszenia ewentualnych poprawek przewodnicząc€nu obrad. Rada
na następnym Zebraniu decydu.je o

wprowadzeniu poprawek do protokolu.

PodStarłowym dokumentem dzialałrościRady Pedagogicznej jest księga protoko}ów. którą nale4
udostępnić na tereni€ placówki iej nauczrcielom bib]iotekarzom, upowaźnionynr przedsta\ł ic ie lom
zairudnionym w organie nadzorującym PBW, upowaznionyn przedsta\łicielonr u§iazków Za\łodo\ł_\ch
,xze§zających nauczycieli bibliorekarzy

Do podslawowych zadań Rady Pedagogic,nej

],
2.

najeł:

§ó

Przygotowanie plojektu staitltu PBW a]bo Znian do nieso i jego uchwalenie
okresowe i roczne ocenia.ie ianalizolvanie organizac},ino materialnych warunkóił

prac_v

PBW

Do

l,
2,

ko

petenciiRady Pedagogiczrei należ}:

§7

ZaNierdzenie p]anói pracy poszczegó]nych !!,vdziałów PBW
Ustalanie organizacji do§konalenia ZaWodowego nauczycieli bibliotekarzy placóv,ki.

§8
Rada opiniuje ,V szczególności:

l.
2.
j
4
5

olganizację plac} PBw, Zwlaszcza tysodniow} rożk}ad godzin pracy,
Plo.jekt planu nnansowego

PBW,

wnioski o p.z},żnanie nauczycielom odżnaczcń. nagród oraż innych wr-różnień,
P.opoz}cjc dy.cktora PBW w sprawach przydzja}u naucżyciclojn bibliotekarzon Stalych żaięć złiąZanych
7.ealizacją Zadań stanltowych placówki
Kandydatów do powierzenia inr funkcji kie.owniczych w PBW,

§9

l
2,

WystępowaDia z wnioskieln do organu prowadzącego PBW o od§ołanie z funkcji d)rektora lub do
dyrektora o odwołanie nauczyciela bibliotekarza z funkcji kierolvniczej w placówce

Zsłaszania Spośród swoich członków kandydat&v do powierzenia im funkcji kierowniczych w placówce.
§

l0

Przewodniczący Rady Pedagogic7Iej,obos,iazany jeSt

do:

l,
2,
j.
4,

Realizacji uch\łał Rady
oddziary'}ania na posrawe naucryci€li

bib]iotekar4, pobudzania jch do Mórczej pracy j podnoszenia

k!Valifikacji,awodowych,
Dbania o autorylci Rady PedagogicZrcj, ochrony prav.igodności nauczycieli bibliorckarzy.

Zapoznanja Rxdy Pedagogiczrej ż obowją7ującymiplzepj§anli

prawa dołczącymi PBW oIdż oma\łlanil

tl]bu i form ich realizacji,
§ 11

czlonek Rad} Pedagogicznej jest zobowiązany do:
l. Wspóltworz€nia afuosfery życzljwościkoleżeńsnva izgodncgo współdżia}ania lvszystkich cz]onkó\Y

2.
j,
1,
5,

Rady,
Przestrzegania postanowien prżcpisów prawa dotycząc),ch PBW oraz Wewnętrznych zarządzeń dyrcktora,

obecnościi czynncgo uczeshictwa we wszystkich żebraniach i pracach Rady,
Rea]izacji uchwał Rady Pedagogicznej takźe wted_v, kiedy zglosil do nich slloje zastrżeżenid
Nieujawniania §praw poruszanych na posiedzeniach Rady Peda8ogicznej, które mogą.arusżać dobto
osobistc nauc4cieli bibliotekarz}" i inn},ch pracowników PBW,
§ 12

Propozycj e 7nr iai !v regu lamin ie rozpatrywane Są na N,]iosek co najmniej

l

/3 członkólv Rady

Pedagogicznej,
Zalwierdzenje wniosku nastepuie w

Bbie

określonym w § 4 pkt, 2 ninieiSzego fegulaninu,

§13
Regulanrin Wchodzi !V ż)cie z dniem zaiwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
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