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Regulamin Rady Pedagogicznej  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                 

   w Żeliszowie 
zatwierdzony uchwałą z dnia 1 września 2016 roku 

 
 

Regulamin opracowany został na podstawie: 
- ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, 
- rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej oraz publicznego przedszkola ze zmianami, 
- statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w  Żeliszowie, 
- statutu Przedszkola Publicznego w Żeliszowie, 
- statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie. 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszowie jest kolegialnym 
organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 
wychowania i opieki. 

 
2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu.                   

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą też brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Zespołu. 
 
 

§ 2. 
 
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania                 
i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego  albo co najmniej 
1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 
3. Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na 

siedem dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad. 
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4. Projekty najważniejszych decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku 
obrad, powinny być dostarczone członkom Rady na pięć dni przed posiedzeniem 
plenarnym, poprzez wyłożenie go w pokoju nauczycielskim. Do projektów 
najważniejszych można zaliczyć: zmiany w statucie szkoły lub regulaminach, decyzje               
o podjęciu ważnych dla życia szkoły działań itp.  

 
5. Każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag 

i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. Uwagi 
i zastrzeżenia powinny być zgłaszane autorom projektów przed zebraniem Rady                    
lub na posiedzeniu plenarnym.  

 
6. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić określoną sprawę do porządku obrad. Włączenie 

nowego zagadnienia do porządku obrad wymaga głosowania. 
 
7. W razie konieczności podjęcia decyzji istotnych dla funkcjonowania Zespołu                              

lub w przypadku braku możliwości odbycia posiedzenia Rady zwołanego w trybie 
określonym w pkt 3, posiedzenie Rady Pedagogicznej może zostać zwołane przez 
przewodniczącego w każdym czasie, w trybie nadzwyczajnym. 

 
 
 

II.  KOMPETENCJE DYREKTORA 
 

§ 3. 
 

1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem Rady. 

 
2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do sprawowania kontroli nad przejętymi przez 

Radę Pedagogiczną kompetencjami rady szkoły (do czasu jej powołania). 
 
 

§ 4. 
 

1. Dyrektor szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących. 

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

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ 
prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym,  uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

 
3. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
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4) propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

5) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                            
o działalności szkoły i przedszkola, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, 

6) szkolny zestaw programów nauczania (na który składają się programy wybrane 
przez poszczególnych nauczycieli). 

 
4. Dyrektor  Zespołu  jest obowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 
Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 
szkoły i przedszkola, 

2) dbania o autorytet Rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 
3) zapoznawania członków Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 
5. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, współpracuje z radą rodziców 

w kwestiach dotyczących pracy tych organów. 
 
 

III.  KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

§ 5. 
 
1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków Rady,   i podejmowane są w przypadku: 
2) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów, a w tym również: 

a) warunkowego promowania uczniów, 
b) wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny, 
c) wyrażania zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, 

3) uchwalania statutu zespołu, szkoły i przedszkola oraz jego nowelizacji, 
4) uchwalania regulaminów wewnętrznych szkoły i przedszkola oraz ich zmiany, 
5) zatwierdzania planów pracy szkoły i przedszkola, 
6) uchwalania programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły                           

i przedszkola, 
7) podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, 
8) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego, 
9) zatwierdzania programu poprawy efektywności kształcenia. 
 

2. Rada Pedagogiczna wyraża opinie oraz formułuje wnioski w sprawach: 
1) organizacji pracy Zespołu, a w szczególności rozkładu zajęć szkolnych, 
2)  projektu planu finansowego Zespołu, 
3) przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) podejmowanie uchwały o przedstawieniu kandydatury Dyrektora Zespołu                    

do odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  
5) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zajęć dodatkowych, 
6) szkolnego zestawu programów nauczania, 
7) wniosku o indywidualny program lub tok nauki ucznia, 
8) powoływania komisji stałych i niestałych, 
9) inne opinie i wnioski mające wpływ na działalność szkoły. 
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§ 6. 
 

1. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły                   
lub komisje    do realizacji określonych zadań. 

 
2. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Zespołu 

i pracy nauczyciela. 
 
3. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę. 
 
4. Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy. 
 
 

§ 7 
 

1. Rada Pedagogiczna zatwierdza wnioski komisji, o których mowa w § 6. 
 
2. Rada typuje przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Zespołu. 
 
3. Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę i przedszkole                 

o odwołanie z funkcji Dyrektora Zespołu. Może także zgłaszać (w formie uchwały) uwagi 
dotyczące każdego nauczyciela naruszającego obowiązujące przepisy lub rażąco 
zaniedbującego swoje obowiązki. 

 
 

IV.  CZŁONKOWIE RADY 
 

§ 8. 
 

1. Członkowie Rady są obowiązani do: 
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady, 
2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

Dyrektora, 
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisjach, 

do których został powołany, 
4) realizowania uchwał Rady także wtedy, gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia, 
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych im zadań, 
6) nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą 

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

 
2. Członek Rady Pedagogicznej może wnieść zastrzeżenia co do postanowień uchwały 

zapadłej wbrew jego głosowi i treść zastrzeżenia zgłosić do protokołu. 
3. Członek Rady Pedagogicznej uznający jakiekolwiek zarządzenie Dyrektora Zespołu              

za niezgodne z dobrem placówki, ma prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie 
na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
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V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 9. 
 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z udziału w posiedzeniu 

Rady. Nieobecność jest równoznaczna z nieobecnością w pracy i podlega takim samym 
konsekwencjom. 

 
§ 10. 

 
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
 
2. Protokół wraz z nazwiskami wszystkich obecnych członków Rady podpisuje 

przewodniczący Rady i protokolant. Każda strona protokołu jest parafowana przez 
protokolanta. 

 
3. Do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę 

komputerową. Protokoły z posiedzeń Rady zapisane w formie elektronicznej                                
i wydrukowane przechowywane są w segregatorze pod opieką Dyrektora. Na wstępie 
umieszcza się rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę 
posiedzenia, jego temat, ilość stron protokołu, numery stron w protokolarzu (od – do), 
datę przyjęcia protokołu, nazwisko osoby sporządzającej protokół. Protokoły z jednego 
roku szkolnego, lub kilku kolejnych lat, tworzą  księgę protokołów, którą po oprawieniu 
opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszowie, odbytych w roku szkolnym ..../..... 
Księga zawiera ... stron”. 

 
4. Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej mają 

zapis według poniższego wzoru: 
 

UCHWAŁA  Nr …. /…… 
 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
 w Żeliszowie  

z dnia ………... 
w sprawie ................ 

 
Na podstawie art./par. ... ust. .... Ustawy ... / Rozp. .... / § ... statutu, uchwala się,           
co następuje: 
§ 1 
............... 
§ 2 
............... 
§ 3 
Ew: Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.  
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ..../ podjęcia. 
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Uchwała została podjęta ilością głosów: 

1. Za: ........ 
2. Przeciw: ........... 
3. Wstrzymało się: ........  
4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: ...... 
5. Obecnych: ....... 

 
   
 
   Protokolant                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 

 
     ..................................................................                
……………………………………………… 

 
 
 

5. Dane dotyczące klasyfikacji, opracowane komputerowo przez wychowawców, 
dostarczane są protokolantowi i  Dyrektorowi w postaci elektronicznej.  Inne materiały 
przygotowane na posiedzenia Rady Pedagogicznej również winny być dostarczone w 
postaci elektronicznej. Członek Rady na jej posiedzeniu powinien dysponować 
materiałami w postaci wydruku w celu referowania poszczególnych zagadnień. 

 
6. Protokół  sporządza się w ciągu 7 dni od daty ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
 
7. Protokolarz Rady Pedagogicznej przechowuje się w sekretariacie Zespołu. Protokolarz nie 

może być wynoszony poza budynek placówki. 
 

 
§ 11. 

 
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
 
2. Uchwalenie lub dokonywanie zmian w regulaminie Rady Pedagogicznej odbywa się 

w obecności co najmniej 2/3 członków Rady zwykłą większością głosów. 
 
3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność 

służbową. 
 
                           

§ 12. 
 

Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żeliszowie z dnia                     
1 września 2006 r. 
 

§ 13. 
 
Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 


