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1. Загальніположення
1.1.Педагогічна рада школи (педрада) - колегіальний орган 
управліннянавчальнимпроцесомшколи.

1.2.  Педрадуутворюютьпедагогічніпрацівникишколи,  зайняті  в
освітнійдіяльності (учителі, педагоги додатковоїосвіти, працівникисоціально-
педагогічноїслужби, вихователі, бібліотечніпрацівники, адміністраціяшколи,
медичні проацівники).

1.3. Кожний педагог,  якийпрацює в данійшколі, до розірвання контракту є
членом педради.

1.3. Педагогічна рада діє на підставі закону України «Про освіту», Типового
положення  про  спеціальну  школу,  нормативнихправовихдокументів  про
освіту, Статуту навчального закладу, цьогоПоложення.

1.5.  Рішенняпедагогічної  ради  є  рекомендаційними  для
колективунавчального  закладу.  Рішенняпедагогічної  ради,  затверджені
наказом навчального закладу, є обов'язковими для виконання.

1.6. Термін повноважень педагогічної ради триває до ліквідації закладу, або
зміни його назви, перепрофілізації.

2. Завдання та змістроботипедагогічної ради

2.1. Демократизувати систему управління школою.

2.2.  Узагальнювати  й  аналізуватирезультатидіяльностіпедколективу  за
певниминапрямами.

2.3.  Виокремлюватиневирішеніпроблеми  та  затверджуватипрограмудій  для
їхньоїреалізації.



2.4.  Брати  участь  у  розробкахзагальногопідходу  до  створення  й
реалізаціїпрограмирозвиткушколи, взаємодіївсіх структур школи.

3. Організаціядіяльності
3.1. Педрада проводиться один раз у навчальнучверть.

3.2.  Тематика  засідань  вноситься  в  готовий  план  роботишколи  з
урахуваннямневирішених проблем.

3.3.  Роботоюпедрадикерує  голова -  директор школи,  а  в  йоговідсутність  -
заступник з навчальноїроботи.

3.4.  Рішенняпедради  є  обов'язковими  для  всіхчленівпедколективу  та
приймаютьсябільшістюголосівприсутніх.  Рішеннявважаютьсяправочинними
за присутності на педраді не менше 2/3 відзагальноїкількостіпедпрацівників
установи.

3.5.  Рішенняпедагогічної  ради  приймаютьсябільшістюголосів.При  рівній
кількості голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради.

3.6.  Порядіззагальнимипедрадамиможутьзбиратисьмаліпедради  для
рішенняпитань, щостосуютьсятількипедагогівпевної (даної) групи.

3.7.  Час,  місце  й  порядок  деннийзасіданняпедрадиповідомляються  не
пізнішеніж за один тиждень до їїпроведення.

3.8.  Для  підготовки  та  проведенняпедрадистворюютьсятворчігрупи,
очолюваніпредставникамиадміністраціїчивисококваліфікованимифахівцями
(залежновідвиниклоїпроблеми).

4. Документація та звітність
4.1. Засідання й рішенняпедрадипротоколюються та підписуються головою
та секретарем педради.

4.2. Секретаря педагогічної ради обирає сама педрадавідкритимголосуванням
з числа членівпедагогічної ради на першому засіданні перед початком нового
навчального року та встановлюєтермінйогоповноважень.

4.3.Засіданняпедагогічної  ради  оформлюються  протокольно.  У
книзіпротоколівфіксуютьсяхідобговоренняпитань,  щовиносяться  на
педагогічну  раду,  пропозиції  та  зауваженнячленівпедради.
Протоколипідписуються головою та секретарем педагогічної ради.

4.4.  Протоколи  про  переведенняучнів  у  наступнийклас,
випускзішколиоформлюютьсяобліковим складом і  затверджуються  наказом
по навчальному закладу.



4.5.Нумерація протоколівведетьсявід початку календарного року.

4.6. Книга  протоколівпедагогічної  ради  навчального  закладу  входить  у
номенклатуру  справ,  зберігаєтьсяпостійно  в  навчальномузакладі  й
передається актом.

5. Компетенція й відповідальністьпедради
5.1. Обов'язки:

 вироблятизагальніпідходи до створенняосвітньоїконцепціїшколи;
 оцінювати,  узагальнювати  й

поширюватипередовийпедагогічнийдосвідчленівпедколективу;
 робитиподанняадміністрації  з  гострихпитань,  щоцікавлятьпедагогів,

діяльностішколи для обговорення на педрадах;
 підбиватипідсумкидіяльностішколи за чверть, півріччя, рік;
 вирішуватипитання про переведення та випускучнів, їхнєзаохочення за

результатинавчання й активнупозакласну роботу;
 контролювативиконанняранішеухваленихрішень.

5.2. Права:

 вимагативідусіхчленівпедколективуєдностіпідходів і дій;
 рекомендуватичленівпедколективу до нагородження;
 вимагативідадміністраціїшколи  в  місячний  строк  поданнявідповіді  з

питання, щоцікавить;
 вноситипропозиціїадміністрації про поліпшеннядіяльності;
 адресувати батькам та організаціїлистиподякиза добревихованнядітей;
 вимагативідадміністраціїшколиздійснення  контролю

реалізаціїрішеньпедради.

5.3. Відповідальність:

 за обґрунтованістьвиробленихпідходів до освітньогопроцесу;
 за об'єктивнуоцінкурезультативностідіяльностічленівпедколективу;
 за  актуальність  і  коректністьпитань,  за

нерозголошеннявідомостейособистого характеру у відношенні до учнів
і співробітників;

 за об'єктивністьоцінкидіяльностівсіхчленівшкільногоколективу;
 за своєчаснедоведеннярішенняпедради до родини;
 за своєчаснуреалізаціюрішень.

5.4.  Відповідальністьза  роботу  ради,  оформленнядокументів  і
звітністьпокладається на заступника директора школи з навчальноїроботи.
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