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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                                    § 1 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu  w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

                                                                   § 2 

Rada Pedagogiczna działa na podstawie: 

1.  Art 37 i 40 -43 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141 Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 
1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33  oraz z 2010 r. 
…………..), 
. 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 
606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 
szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 
753) 

4. Statutu Szkoły 

                                                                    § 3 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i 
prowadzi zebrania, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, udziela i odbiera 
głos w dyskusji, a także -nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym -przedstawia ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, informuje o
funkcjonowaniu Szkoły oraz na bieżąco zapoznaje radę z obowiązującymi w 
oświacie przepisami. 
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                                                           § 4

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą :

a) dyrektor zespołu jako przewodniczący,
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu ,
c) nauczyciele dopełniający etat z innej szkoły,
d) nauczyciel bibliotekarz,
e) nauczyciel logopeda,
h) nauczyciele prowadzący katechezę.

2. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych ich częściach mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na 
wniosek Rady Pedagogicznej: 

a) współpracujący ze szkołą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, 
b) pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki higieniczno – 
lekarskiej nad uczniami, 
c) przedstawiciele instytucji wspierających pracę szkoły, 
d) przedstawiciele uczniów, organizacji młodzieżowych i innych organizacji 
społecznych działających na terenie szkoły, 
e) przedstawiciele Rady Rodziców, 
f) przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, 
g) pracownicy administracji i obsługi szkoły, 
h) inne osoby, których obecność na posiedzeniu rady jest celowa ze względu na 
tematykę omawianych spraw. 

3. Członkowie  Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

a) aktywnego uczestnictwa w obradach i pracach rady oraz rzetelnego 
przygotowywania się do posiedzeń, 

b) dochowania tajemnicy służbowej i nie ujawniania osobom postronnym 
poruszanych w czasie obrad spraw, mogących naruszyć dobro ucznia, jego rodziców 
a także pracowników szkoły, 

c) realizacji uchwał rady,

d) wykonywania przyznanych zadań zgodnie z rocznym planem pracy,

e) składania sprawozdań przed radą.

4. Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie spraw 
określonych w statucie. Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych 
organach, zespołach i komisjach zewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 wybiera zebranie plenarne Rady w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych 
kandydatów. 
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                                                                § 5 

1. Rada Pedagogiczna obraduje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, na 
posiedzeniach plenarnych: 

a) przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, 
promowania uczniów, 
c) po zakończeniu roku szkolnego,
d) w posiedzeniach szkoleniowych, problemowych, przedmiotowych.

2. Niezależnie od harmonogramu, o którym mowa w ust.1, posiedzenia Rady 
Pedagogicznej mogą być także organizowane z inicjatywy: 

a) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej, 
b) organu prowadzącego szkołę, 
c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
e) Rady Rodziców.

3. Nauczyciele winni być powiadomieni o terminie konferencji, co najmniej na 3 dni 
przed planowanym jej odbyciem / w wyjątkowych przypadkach termin nie musi być 
przestrzegany / . Informacje o terminie i porządku posiedzenia dyrektor przekazuje 
nauczycielom w formie zarządzenia ,  obwieszcza na tablicy informacyjnej w pokoju 
nauczycielskim lub drogą mailową.
 
4. Obecność każdego nauczyciela w posiedzeniach rady jest obowiązkowa. 
Usprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady pedagogicznej ma miejsce w 
przypadku, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest oddelegowany
do innych prac lub został zwolniony przez dyrektora z powodu sytuacji losowej
 
5. Nieobecność nieusprawiedliwiona jest podstawą do wyciągnięcia konsekwencji 
służbowych w stosunku do nieobecnego nauczyciela. 
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                                                                 §6 

Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną: 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 1/2 jej członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym. W 
sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne, chyba że rada postanowi 
inaczej. 

2. Za członków Rady uprawnionych do głosowania uważa się aktualnie pracujących 
nauczycieli. Do liczby uprawnionych do głosowania nie wlicza się osób: 

a. korzystających z urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego, 
pozostających w stanie nieczynnym, 
b. nauczycieli nowo-zatrudnianych, uczestniczących w posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej odbywających się w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w którym rozpoczynają pracę. 

3. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym do ustalania wyników głosowania 
powołuje się 3 osobową komisję skrutacyjną, a głosowanie przeprowadza się na 
kartkach opatrzonych podłużną pieczątką szkoły.
 
4. Każdy członek Rady może zgłosić wniosek. 

5. Analizy zgłoszonych wniosków dokonuje komisja wniosków i uchwał, powoływana 
podczas każdego posiedzenia, która przygotowuje projekt uchwały. Projekt uchwały 
przedstawia Radzie przewodniczący komisji wniosków i uchwał. 

6. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie nad uchwałą. 

7. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich uczniów oraz wszystkich 
pracowników szkoły. 

8. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 
przepisami prawa. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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ROZDZIAŁ II 

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

                                                                
                                                               §7 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie działalności dydaktycznej należy: 

a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej,
b) zatwierdzanie planu pracy rady pedagogicznej,
c) analizowanie okresowe i roczne stanu nauczania,
d) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
e) podejmowanie uchwał o przeniesieniu ucznia do innej szkoły (na podstawie
odrębnych przepisów), 
f) podejmowanie decyzji o warunkowym promowaniu ucznia, 
g) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom szkoły, 
h) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
i) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli programów autorskich lub własnych.

2. Rada pedagogiczna w zakresie związanym z działalnością organizacyjną: 

a) wnioskuje o powołanie doraźnych lub stałych komisji, w tym komisji wnioskowej, 
która zbiera w trakcie posiedzenia wnioski podlegające omówieniu, 
przegłosowaniu, zatwierdzeniu i wyznaczeniu terminu ich realizacji oraz osób 
odpowiedzialnych za ich przebieg, 
b) opiniuje pracę organizacyjną szkoły -w tym tygodniowy rozkład zajęć, 
c) opiniuje plan wykorzystania środków finansowych szkoły, 
d) zatwierdza wnioski wychowawców i innych nauczycieli w sprawie przyznawania 
 uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar, 
e) wnioskuje w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania, 
f) opiniuje wnioski dyrektora o powierzenie nauczycielowi funkcji kierowniczej lub 
występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego 
stanowiska kierowniczego zespołu/ w przypadku tym organ uprawniony do odwołani 
winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w 
ciągu 14 dni od otrzymania wniosku/.
g) zatwierdza inne wewnętrzne regulaminy, 
h) przygotowuje projekty nowelizacji statutu szkoły, 
i) opiniuje wnioski dyrektora o odznaczenia i nagrody organu prowadzącego, 
kuratora oświaty lub MEN. 
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ROZDZIAŁ III 

PROTOKOŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

                                                                    § 8 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół wraz z listą obecności 
podpisuje dyrektor, jako przewodniczący zebrania. 

2. Za protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej odpowiadają   protokolanci – 
główny i jego zastępca . 
Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydatury na w/w  stanowiska 
w czasie posiedzenia podsumowującego rok szkolny. Po zaakceptowaniu przez 
członków rady zostają one zatwierdzone.

3. Protokolanci są zobowiązani do sporządzenia protokołu w terminie do 7 dni 
roboczych od daty odbycia zebrania. 

4. Do protokołowania posiedzeń wykorzystuje się technikę komputerową. Protokoły 
z posiedzeń Rady zapisane w formie elektronicznej w systemie Word i Exel, czcionką 
Arial 10 / dopuszczalna opcja pogrubienia, podkreślenia, pisma pochyłego, 
umieszczania tabel /,  a  wydrukowane są przechowywane w plastikowych 
koszulkach w segregatorze znajdującym się w sekretariacie szkoły. 

5. Strony księgi są numerowane cyframi arabskimi z zachowaniem numeracji ciągłej. 
( z wyłączeniem załączników ) 
6. Na wstępie segregatora umieszcza się „Rejestr protokołów zebrań Rady 
Pedagogicznej z roku szkolnego ……..”. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą 
księgę protokołów, którą po ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku 
szkolnym oprawia się. Księgę opatruje się klauzulą  :    „Księga protokołów 
posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespoły Szkolno- Przedszkolnego w Gietrzwałdzie 
odbytych w roku szkolnym ..../.....   Księga zawiera ... 
stron”. 

7. Księga protokołów powinna zostać zarchiwizowana w postaci elektronicznej na 
płycie CD/DVD w formacie uniemożliwiającym powtórną edycję dokumentów. Płyta 
zawierająca protokoły i załączniki do nich jest dołączana do oprawionej księgi 
protokołów po zakończeniu roku szkolnego. 

8. Do protokołu dołącza się w formie załączników :np. listy obecności oraz (do 
protokołów z posiedzenia klasyfikacyjnego) szczegółowe wyniki klasyfikacji
z poszczególnych klas zawierające wykaz nazwisk uczniów oraz uzyskane oceny . 

. 
9. Dane dotyczące klasyfikacji opracowane komputerowo przez wychowawców 
dostarczane są dyrektorowi i sekretarzowi Rady drogą mailową i w formie 
wydrukowanej. Inne załączniki i materiały przygotowane na posiedzenia, 
np. szkolenia  również winny być dostarczone w formie elektronicznej.
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10 .Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i 
pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady.
Uwagi do treści protokołu zamieszcza nauczyciel w dołączonym do wyłożonego 
protokołu roboczym formularzu zawierającym imię i nazwisko nauczyciela oraz treść 
sprostowania. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych 
poprawek i zatwierdzeniu protokołu. 

11. Po zatwierdzeniu protokołów nie wolno odnotowywać w nich żadnych uwag. 

                                                                    § 9 

1. Księgę protokołów Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami 
przechowuje się w sekretariacie szkoły. Nie może być ona wynoszona poza budynek 
placówki. 

2. Księgi protokołów udostępniane są między innymi zatrudnionym nauczycielom, 
upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego 
nadzór nad szkołą. Decyzja o udostępnianiu księgi protokołów należy do
kompetencji dyrektora szkoły i jest uwarunkowana odrębnymi przepisami. 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                    § 10 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla 
podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej. 

                                                                                                Teresa Kochanowska
………………………………… 

DYREKTOR SZKOŁY 

                                                                                                         (podpis) 
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