
REGULAMIN 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO 

W HORYŃCU-ZDROJU 

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki. 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

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

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

na wniosek organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny  

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 

rady. 

7. W wyjątkowych sytuacjach przewodniczący rady pedagogicznej może upoważnić wicedyrektora 

szkoły do przygotowania, prowadzenia zebrania rady i zawiadomienie jej członków. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły  

lub placówki; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce,  

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły lub placówki. 

 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                 

O wstrzymaniu wykonywania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 



niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i zatwierdza w drodze 

uchwały. 

12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego szkoły. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 

14 dni od otrzymania wniosku. 

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia rady pedagogicznej 

przebiegają wg planu: 

1) Ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez zaznaczenie obecności  

w protokole. 

2) Ustalenie czy na Sali jest quorum do prawomocności uchwał. 

3) Uchwalenie, zatwierdzenie porządku obrad. 

4) Realizacja porządku obrad. 

5) Wnioski, wolne głosy uporządkowanie wniosków. 

6) Podsumowanie obrad. 

15. Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej są następujące: 

1) Z zebrania sporządza się protokół, który w terminie do 10 dni od daty zebrania wpisuje się  

do księgi protokołów Rady. 

2) Protokół sporządza protokolant rady. 

3) Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 

16. Członkowie rady zobowiązani są do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego 

treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Rada na 

następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.  

17. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  

i innych pracowników szkoły. 

 

Przyjęty na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 01 września 2017r. 

Obowiązuje od dni 01 września 2017. 

Traci moc regulamin z dnia 10 listopada 2010r. 


