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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ  

 

§ 1. 

 

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły  realizującym 

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, wynikające ze Statutu szkoły. 

 

§ 2. 

 

W skład Rady wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele.  

 

§ 3. 

 

1. Do udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą być zapraszane przez jej 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym, m.in.: 

1) przedstawiciele Rady Rodziców; 

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 

3) pracownicy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. 

2.  Rada może ograniczyć udział innych osób do wskazanych punktów zebrania. 

 

§ 4. 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 
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4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

 

§ 5. 

 

1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do: 

1) realizacji Uchwał  Rady, które są zgodne  z obowiązującymi przepisami; 

2) tworzenia atmosfery życzliwości  i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady; 

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych; 

4) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli; 

5) zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami  prawa szkolnego; 

6) prowadzenie i przygotowanie zebrań Rady oraz zawiadomienia wszystkich jej członków 

o terminie i porządku zebrania; 

7) przedstawienie Radzie ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. 

 

§ 6. 

 

1. Członek Rady jest zobowiązany do: 

1) współtworzenia  atmosfery  życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania  

wszystkich członków Rady;  

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń  Dyrektora; 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do 

których został powołany; 

4) samokształcenia; 

5) realizowania uchwał Rady także  wtedy, kiedy zgłosi do nich swoje zastrzeżenia; 

6) składania  sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 

7) nieujawniania  spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

                                                                

 § 7. 

 

Rada wykonuje  swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

 

§ 8. 

 

Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 
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§ 9. 

 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora szkoły, na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę oraz  co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

3. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego nauczyciela. 

4. Obecność na zebraniu Rady Pedagogicznej członkowie dokumentują podpisem na liście 

obecności. 

5. Przewodniczący może zwolnić z udziału w zebraniu członka Rady Pedagogicznej tylko  

w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 

 

§ 10. 

 

1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Uchwały Rady Pedagogiczne podejmowane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie 

ręki lub tajnym na kartach do głosowania.                                              

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

4. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania z wyjątkiem głosowań tajnych. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącym 

funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na 

takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

6. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród 

obecnych członków Rady Pedagogicznej na zasadach prawa powszechnie obowiązującego 

opisanych w §12 niniejszego regulaminu. 

7. Uchwała zawiera tytuł uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis 

przewodniczącego. 

8. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. 

9. Dyrektor jako przewodniczący Rady ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą  niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

10. O zawieszeniu uchwały Dyrektor powiadamia organ nadzorujący celem zajęcia przez ten 

organ stanowiska. 

 

§ 11. 

 

1. Z zebrania Rady oraz z zebrania komisji sporządza się protokół w formie elektronicznej. 

2. Protokół sporządza się w terminie do 7 dni od daty zebrania.   

3. Księgę protokołów tworzą protokoły Rad Pedagogicznych wraz z załącznikami. 
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4. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi (numeracja rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego) i zawierają: 

1) numer i datę zebrania; 

2) porządek obrad; 

3) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych wniosków; 

4) podpisy przewodniczącego i protokolantów; 

5) wymagane załączniki; 

6) listę członków Rady Pedagogicznej zawierającą potwierdzenie obecności na 

posiedzeniu Rady oraz potwierdzenie zapoznania się z protokołem z poprzedniego 

zebrania. 

5. Protokół z posiedzenia Rady sporządzają dwie osoby wyznaczone przez 

przewodniczącego. 

6. W protokole odnotowuje się porządek oraz przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień i 

wyniki głosowań, do których w toku protokołu dopisujemy odnośniki. 

7. Protokół wypełnia się pismem komputerowym, bez poprawek. 

8. Wszystkie informacje będące załącznikami np.: wyniki klasyfikacji, sprawozdania, należy 

umieścić w folderze głównym w ciągu 2 dni od daty posiedzenia. 

9. Uwagi i sprostowania można wnosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia 

sporządzenia i udostępnienia protokołu. 

10. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania się z treścią każdego protokołu i 

potwierdzenie tego podpisem. 

11. Członkowie Rady Pedagogicznej nieobecni na zebraniu są zobowiązani do zapoznania się 

z treścią protokołu i potwierdzenia tego podpisem. 

12. Strony protokołu numeruje się kolejno: pierwszy protokół zaczyna się od str. 3; pierwszą 

stroną protokołu jest strona tytułowa, zaś druga zawiera rejestr protokołów.  

13. Wydrukowane protokoły przechowywane są w specjalnej teczce u Dyrektora.  

14. Na koniec roku protokoły są oprawiane i tworzą księgę protokołów z danego roku 

szkolnego. 

15. Wersja elektroniczna protokołów przechowywana jest w komputerze Dyrektora szkoły.  

16. Protokół musi być podpisany przez przewodniczącego i protokolanta; (podpis 

przewodniczącego z prawej strony oraz podpis protokolanta pod tekstem protokołu z lewej 

strony z dopiskiem „Protokół sporządził…………………………”). 

17. Księgi protokołów przechowuje się u Dyrektora szkoły oraz w archiwum. 

18. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów. 

19. Protokół posiada załączniki. 

1) załączniki są numerowane cyframi arabskimi, łamane przez nr protokołu cyfrą rzymską 

i łamane przez rok, np. załącznik nr 2/I/2008; 

2) załączniki stanowią:   

a) listę obecności nauczycieli i zaproszonych gości,   

b) listę osób, które zapoznały się z treścią protokołu,   

c) pisemne sprawozdania zespołów,    

d) wyniki klasyfikacji,  

e) pisemne wystąpienia do protokołu. 
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20. Zarządzenia oraz uchwały Rady Pedagogicznej wraz z załącznikami stanowią oddzielny 

dokument. 

21. Zapis elektroniczny protokołu znajduje się w komputerze Dyrektora i Wicedyrektora oraz 

na płycie CD i zabezpieczony jest hasłem (można go odtworzyć tylko do odczytu). 

22. Hasło znane jest Dyrektorowi, Wicedyrektorom i protokolantom. 

23. Księgi protokołów należy udostępnić  na terenie szkoły nauczycielom, organom 

prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny, upoważnionym przedstawicielom 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

 

§ 12. 

 

1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej reprezentujący ją na zewnątrz są wybierani  

w głosowaniu tajnym w trakcie zabrania Rady. 

2. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród obecnych 

członków Rady Pedagogicznej. 

3. Wybór komisji skrutacyjnej organizuje przewodniczący Rady Pedagogicznej. 

4. Członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem w przeprowadzanych wyborach 

przedstawicielstwa Rady Pedagogicznej. 

5. Komisja skrutacyjna przeprowadza wyboru według trybu: 

1) członkowie Rady Pedagogicznej zgłaszają co najmniej trzech kandydatów spośród 

obecnych na zebraniu członków; 

2) kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie; 

3) do głosowania przygotowane są kartki, na których głosujący wpisują nazwisko 

kandydata; 

4) członkowie komisji skrutacyjnej przedstawiają sposób oddania ważnego głosu oraz 

dbają o zapewnienie tajności głosowania. 

                                       


