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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

Art.1 

1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania 

wynikające ze Statutu Szkoły. 

2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

3. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich 

pracowników i uczniów. 

4. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z 

działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą organizacja szkoły. 

5. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala Rada. Uchwały podejmowane są w głosowaniu 

jawnym w obecności co najmniej ½ członków Rady na zasadzie większości tzn. 50+1, lub 

tajnym w sprawach osobowych. 

6. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

o czym informuje organ prowadzący szkołę. O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia 

organ bezpośrednio nadzory jacy, celem zajęcia przez ten organ stanowiska w sprawie. 

 

Art.2 

 

1. W skład rady wchodzą: 

a. Dyrektor szkoły jako przewodniczący 

b. Nauczyciele 

2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach. 

3. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

4. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę i 

co najmniej 1/3 członków Rady. 

5. Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

6. W zebraniach Rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą w szególności 

uczestniczyć – z głosem doradczym – zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego: 

a. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz 

współpracujący ze szkołą pracownicy poradni pedagogiczno – 

psychologicznej; 

b. Lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki 

higieniczno – lekarskiej nad uczniami; 

c. Przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i związkowych; 

d. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i 

innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły; 

e. Przedstawiciele Rady Rodziców, Rady szkoły, zakładu opiekuńczego, 

patronackiego lub  prowadzącego i utrzymującego szkołę; 

f. Pracownicy ekonomiczni administracji i obsługi szkoły. 
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Art.3 

Protokołowanie posiedzeń Rady. 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta lub protokolantów. 

2. Protokolant zobowiązany jest do napisania protokołu w ciągu 7 dni od daty ostatniego 

posiedzenia. 

3. Członkowie Rady zobowiązani SA do zapoznania się ze sporządzonym protokołem – 

dostępnym w gabinecie wicedyrektora szkoły – w ciągu 14 dni od daty ostatniego 

posiedzenia Rady. Fakt zapoznania się z jego treścią potwierdzają podpisując dokument. 

4. Po zapoznaniu się z treścią protokołu członkowie rady mogą na piśmie zgłaszać swoje uwagi i 

spostrzeżenia przewodniczącemu obrad w ciągu 14 dni od daty ostatniego posiedzenia Rady. 

5. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do 

protokołu. 

6. Poprawki wprowadza się poprzez głosowanie na zasadzie zwykłej większości głosów. 

7. Zasznurowaną i podpisaną przez dyrektora Księgę Protokołów zaopatruje się w klauzulę: 

„Księga protokołów rady pedagogicznej zawiera …stron” 

8. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym 

pracownikom zatrudnionym w organach nadzorujących pracę szkoły, upoważnionym 

przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

Art.4 

Podstawowe zadania rady 

 

1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Okresowe oraz roczne analizowanie i ocenianie poziomu nauczania, opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły. 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków zgodnie z 

Konstytucją i powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Praw Dziecka. 

4. Ustalenie szczegółowych kryteriów, zasad i trybu ustalania ocen zachowania oraz trybu 

odwoławczego od tych ocen (Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) – ocenę z 

zachowania wystawia nauczyciel wychowawca. 

5. Ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom kl. I – VI szkoły podstawowej. 

6. Wytypowanie dwu przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

7. Wytypowanie przedstawiciela do pracy w zespole rozpatrującym odwołanie nauczyciela od 

ustalonej mu oceny pracy. 

8. Wytypowanie przedstawicieli do Rady Szkoły. 

9. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego. 

10. Współpraca z rodzicami i opiekunami. 
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Art.5 

Rada zatwierdza 

 

1. Wyniki klasyfikacji promocji uczniów. 

2. Program wychowawczy szkoły. 

3. Wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę. 

4. Wnioski w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Radę Szkoły. 

5. Wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom 

nagród i wyróżnień oraz udzielania kar. 

6. Założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia, funkcjonowanie zespołów 

samokształceniowych. 

7. Wyniki prac komisji działających wewnątrz Rady. 

 

Art.6 

Rada opiniuje 

 

1. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Plan wykorzystania środków finansowych w ramach przyznawanych szkole limitów. 

3. Wnioski o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania – 

opiniuje dyrektor i zespół kierowniczy. 

4. Propozycję przedłużenia funkcji dyrektora na następną kadencję. 

5. Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z 

organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach 

przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Art.7 

Rada ma prawo 

 

1. Występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowywania 

oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela. 

2. Nauczyciel przedmiotu ma prawo do wyboru programu nauczania oraz podręczników, na 

których będzie pracował. 
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3. Opiniować zmiany  w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczące realizacji treści kształcenia 

danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększanie lub zmniejszanie tygodniowego wymiaru 

godzin z tego przedmiotu, gdzie jest to podyktowane np. okresową nieobecnością 

nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być 

zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu semestralnym. 

4. Zwrócić się do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora lub nauczyciela pełniącego 

funkcję kierowniczą jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. 

5. Wnioskować o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły ( 

z wyjątkiem nagród przyznawanych przez dyrektora szkoły). 

6. Do otrzymania od organu nadzorującego szkołę pisemnego wyjaśnienia w sprawie toczącego 

się postępowania odnośnie wotum nieufności w stosunku do nauczyciela lub dyrektora 

szkoły. 

Art.8 

Przewodniczący Rady zobowiązany jest do: 

1. Realizacji uchwały Rady 

2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w 

podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły. 

3. Oddziaływania na podstawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia 

swoich kwalifikacji zawodowych. 

4. Dbania o autorytet rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli. 

5. Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form 

ich realizacji. 

6. Analizowania  stopnia  realizacji uchwały Rady. 

 

 

Art.9 

 

Członek Rady zobowiązany jest 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, pracach rady i jej komisji, do których 

został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu. 

4. Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia. 

5. Składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 

6. Przestrzegania tajemnicy obrad Rady. 
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Art.10 

Stałe i doraźne Komisje działające wewnątrz Rady 

Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe i doraźne Komisje. 

Wewnątrz  rady działają: 

• Zespół kierowniczy, który podejmuje decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami; 

• Zespoły samokształceniowe; 

• Komisja socjalna 

• Komisja do spraw opieki nad dzieckiem; 

• Komisja do spraw promocji zdrowia; 

• Komisja układający program Wychowawczy Szkoły; 

• Komisja opracowująca Statut Szkoły; 

• Komisja opracowująca Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) 

• Komisja układająca Tygodniowy Rozkład Zajęć 

• Komisja układająca plan dyżurów nauczycieli; 

• Komisja do spraw inwentaryzacji 

 

Działalność  Komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej szkoły i pracy nauczycieli. 

1. Pracą Komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek 

przewodniczącego Rady. 

2. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wniosek do zatwierdzenia 

przez Radę. 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 stycznia 2001 

 

 

 

 


