
Regulamin Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku z późniejszymi zmianami. 

ROZDZIAŁ I 

Cele i zadania Rady Pedagogicznej 

§1 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadao 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wynikającej ze statutu oraz innych 

regulaminów. 

2. Na swoich posiedzeniach Rada – w formie uchwał – zatwierdza, a w formie opinii i  

wniosków wypowiada się w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, 

wychowawczą, opiekuoczą i organizacyjną szkoły. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zakres działania Rady Pedagogicznej 

§2 

1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) uchwalenie statutu szkoły, 

b) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

c) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) zatwierdzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

b) działalnośd szkolnych organizacji uczniowskich, 

c) propozycję dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuoczych, 

d) wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo, 

e) wnioski wychowawców klas lub innych pracowników szkoły w sprawie przyznania 



uczniom nagród lub wyróżnieo oraz wymierzania kar, 

f) przedstawione przez dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

g) regulaminy szkolne, 

h) propozycje organu prowadzącego szkołę o przedłużenia powierzenia funkcji 

dyrektora nauczycielowi pełniącemu tę funkcję po upływie 5 lat szkolnych. 

i) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 

 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

a) dba o naukowy poziom szkoły i prawidłowy kierunek pracy wychowawczej, 

b) rozważa sprawy związane ze stanem nauczania i wychowania w szkole, sprawnością 

kształcenia oraz podejmuje uchwały zmierzające do poprawy tego stanu,  

c) inicjuje przeprowadzenie badao i eksperymentów dotyczących wyników nauczania,  

d) upowszechnia osiągnięcia nauki, techniki, aktywizuje metody nauczania, propaguje 

nowatorskie formy pracy szkoły,  

e) organizuje wewnątrzszkolne samokształcenie współpracując w tym zakresie z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  

5. Rada czuwa nad realizacją swych uchwał.  

§3 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpid z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole. 

2. Dla sprawniejszego realizowania swych zadao statuowanych Rada Pedagogiczna 

może powoływad komisje stałe i doraźne.  

3. Rada może wprowadzid zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęd dotyczących treści 

kształcenia, gdy jest to podyktowane okresową nieobecnością nauczyciela.  

§4 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w §2 niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

Struktura i organizacja Rady Pedagogicznej 

§5 



1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brad udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym: 

a) Przedstawiciele Rady Rodziców,  

b) Przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeo i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalnośd wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej szkoły,  

c) Pracownicy administracji i obsługi szkoły,  

d) Studenci odbywający praktyki. 

§6 

1. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do:  

a) Realizacji uchwały rady,  

b) Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuoczego 

szkoły, 

c) Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

d) Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

e) Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania 

trybu i formy realizacji,  

f) Analizowania stopnia realizacji uchwały Rady. 

2. Członek Rady zobowiązany jest do:  

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeostwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady,  

b) przestrzegania postanowieo prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeo 

dyrektora szkoły, czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i 

jej komisji, do których został powołany oraz wewnętrznego samokształcenia, 

c) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia,  

d) składania przez Radę sprawozdao z wykonania przydzielonych mu zadao,  

 

§7 

 

1. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

2. Rada obraduje na zebraniach, zebraniach nadzwyczajnych i w powoływanych przez  

siebie zespołach. 

3. Zebrania Rady odbywają się w czasie pozalekcyjnym.  



§8 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów, po zakooczeniu rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych i 

w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zabrania mogę byd organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

3. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor szkoły co najmniej 3 dni przez jej 

posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach termin trzydniowy nie musi byd 

przestrzegany. 

4. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecnośd na posiedzeniu 

przewodniczącemu.  

5. Nieusprawiedliwioną nieobecnośd członka Rady na jej posiedzeniu należy traktowad 

jako nieobecnośd w pracy ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

§9 

1. Za sprawny i zgodny z porządkiem dziennym przebieg obrad odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej.  

2. Zebrania Rady są protokołowane.  

3. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania wpisując do księgi 

protokołów Rady. 

4. Protokół zebrania Rady podpisuje przewodniczący i protokolant. 

5. Protokół jest odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.  

§10 

1. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje. 

2. Działalnośd Komisji może dotyczyd wybranych zagadnieo działalności statutowej 

szkoły lub pracy nauczycieli. 

3. Pracę Komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek 

przewodniczącego Rady. 

4. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy i formułuje wnioski do 

zatwierdzenia przez Radę.  

 

§11 

1. Przebieg posiedzenia i treśd obrad Rady Pedagogicznej (zespołów) stanowią 

tajemnicę służbową.  

 



ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

 

§12 

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są książki protokołów. 

2. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę „Księga 

zawiera … stron i obejmuje zakres pracy Rady Pedagogicznej od dnia … do dnia …” 

3. Księgi protokołów i uchwał należy udostępnid na terenie szkoły jej nauczycielom, 

upoważnionym osobom, pracownikom organu prowadzącego szkołę, sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

§13 

1. Tworzy się wyciągi z protokołów Rady Pedagogicznej tych posiedzeo na których: 

a) zgłoszono wnioski czy postulaty pod adresem organu prowadzącego lub władz 

szkolnych,  

b) powzięto uchwały wymagające zatwierdzenia przez władze szkoły, 

c) podjęto uchwały zawieszone przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 


