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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ im. HENRYKA SIENKIEWICZA w GRABOWCU 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania zespołu 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Rada w formie uchwał – zatwierdza, ustala i uchwala w sprawach związanych  

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.  
3. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania 

i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania uchwał oraz sposób protokołowania 

zebrań rady. 

 

§ 2 

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu.  

 

§3 

 
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach porządku obrad mogą także 

brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą 
lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą to być: 

1) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi zespołu, 

2) przedstawiciele rady rodziców, 

3) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 
4) pracownicy służby zdrowia powołani do prowadzenia opieki higieniczno– lekarskiej nad 

uczniami, 

5) przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów, z którymi zespół współpracuje, 
6) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy 

pedagogicznych.  

3. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do 
rozpatrzenia których zostały zaproszone, za zgodą lub na wniosek Rady. 

 

Przygotowanie zebrań rady 

 

§ 4 

 

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy zespołu. 
2. Projekt rocznego planu pracy Rady Pedagogicznej przygotowuje jej przewodniczący, 

który przedstawia go do zatwierdzenia Radzie na posiedzeniu wrześniowym. 

3. Roczny plan pracy Rady Pedagogicznej winien zawierać tematykę i ogólny terminarz 

zebrań.  
4. Rada obraduje na zebraniach lub powołanych przez siebie komisjach (zespołach). 



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

w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych oraz w miarę potrzeb.  
6. Rada podejmuje uchwały wyłącznie podczas zebrań. Uchwały rady obowiązują 

wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.  

7. Zebrania rady mogą być organizowane: 
1) z inicjatywy przewodniczącego, 

2) organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

8. Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania rady 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  

i porządku zebrania poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim i stronie internetowej zespołu przynajmniej 3 dni przed terminem 
posiedzenia. 

9. Udział w zebraniach jest obowiązkiem każdego członka Rady Pedagogicznej. 

10. Nauczyciel zgłasza nieobecność przewodniczącemu najpóźniej w dniu zebrania. 
Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź 

nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela na zebraniu rady. 

11. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady Pedagogicznej na jej zebraniu traktuje 

się jako nieobecność w pracy. 
12. Zebrania rady przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym, bądź 

upoważniony przez niego wicedyrektor. 

13. Przygotowanie zebrania obejmuje; 
1) ustalenie porządku,  

2) ustalenie czasu i miejsca, 

3) przygotowanie potrzebnych materiałów. 

14. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje. W celu:  
1) zorganizowania współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania i wychowania, korelowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 
2) wspólnego opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) współdziałania w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnieniu 
ich wyposażenia, 

4) współdziałania w organizowaniu uroczystości szkolnych. 

 

§ 5 

 

Materiały potrzebne na zebranie Rady przygotowują zespoły rady, zgodnie z dekretacją 

przewodniczącego. 
 

Zasady i procedury obradowania 

 

§ 6 

 

1. Rada obraduje na zebraniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej 

kompetencjach stanowiących. 
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy zespołu, 

2) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w zespole, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego, nauczycieli zespołu, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 

 



§ 7 

 

1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 
1) organizacja pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego zespołu, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń  

i wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

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

5) propozycje dyrektora zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji 

kierowniczych w zespole.  
2. Opinia nie wymaga stopnia wartościowania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

 

§ 8 

 

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 
wszystkich członków Rady, 

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

dyrektora zespołu, 
3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady, jej komisji, 

do których został powołany, 

4) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenie, 

5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 
6) przestrzegania tajemnicy obrad Rady, a w szczególności spraw poruszanych na 

posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu. 
  

§ 9 

 
Dyrektor zespołu może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi,  

że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi,  

że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie 
ostateczna. 

 

§ 10 
 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzące go szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora zespołu o odwołanie nauczyciela  
z funkcji wicedyrektora lub innej funkcji kierowniczej.  

2. Organ prowadzący szkołę (albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących 

funkcje kierownicze szkoły) są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające –   

w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.  
3. Rada przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian i przedstawia  

do uchwalenia radzie rodziców. 

 

 

 

 

 

 



Głosowania 

 

§ 11 
 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w sposób jawny zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej ½  jej członków. 
2. Rada Pedagogiczna wyraża opinie i podejmuje wnioski w sposób jawny zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej ½ jej członków. 

3. Głosowania przeprowadza przewodniczący. 

4. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę trzyosobowa 
komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności 

głosowania. 

5. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów 
(suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Quorum wylicza się na podstawie 

liczby obecnych w czasie głosowania. 

6. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole.  

 

 

Uchwały i protokół 

 

§ 12 

 

 
1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. 

2. Uchwały sporządza się w wersji elektronicznej. 

3. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie kolejnego 

numeru uchwały od początku roku szkolnego łamane przez rok szkolny w którym zostały 
podjęte. Następnie podać należy podstawę prawną upoważniającą radę do podjęcia uchwały. 

4. Uchwałę podpisuje przewodniczący . 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są do wglądu dla nauczycieli w sekretariacie zespołu. 
 

 

§ 13 

 

1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół zebrania Rady, który stanowi 

jedyną formalną dokumentację przebiegu zebrania. 

2. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej zawiera: 
1) numer i datę zebrania oraz numery podjętych uchwał, 

2) stwierdzenie prawomocności zebrania, 

3) listę członków rady (stanowi załącznik wg podziału: obecni, nieobecni, zaproszeni), 
4) porządek obrad, 

5) przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania rady, 

6) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych wniosków, 
7) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

3. Zebrania Rady numeruje się cyframi arabskimi. Numeracja rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego i kończy na ostatnim zebraniu w roku szkolnym. Z wyjątkiem rady sierpniowej, 

która jest jednocześnie radą organizacyjną. 
4. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący. 

5. Protokolant przygotowuje projekt protokołu niezwłocznie po dniu zebrania i przedstawia go 

dyrektorowi. 
6. Protokół udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w sekretariacie zespołu nie później niż 

7 dni po zakończeniu zebrania w celu ewentualnego zgłoszenia uwag. 

7. Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się z protokołem. Niezgłoszenie  uwag 

jest jednoznaczne z przyjęciem protokołu. 



8. Protokół zebrania rady pedagogicznej sporządza się w edytorze tekstów Word, a tabele Excelu 

czcionką Tims New Roman 11. Protokoły Rady Pedagogicznej z ponumerowanymi stronami 

przechowywane są na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej – Księga Protokołów 
zakładana jest na każdy rok szkolny a następnie do końca sierpnia, oprawiana w twardą 

obwolutę z napisem: „Księga Protokołów Zebrań Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w roku szkolnym …….”. 
9. Na stronie pierwszej Księgi Protokołów widnieje pieczęć szkoły i adnotacja „Księga 

Protokołów Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”, na 

ostatniej stronie zamieszcza się napis: „Księga zawiera ………… stron i obejmuje okres pracy 

od dnia ………. do dnia …………. (data ostatniego protokołu), zamieścić pieczątkę i podpis 
dyrektora. 

10. Zapisana księga stanowi kolejny tom i jest archiwizowana zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Księga Protokołów Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Grabowcu udostępniana jest na 
terenie zespołu w obecności sekretarza zespołu członkom rady, którzy mają prawo do wglądu, 

robienia notatek i odpisów. 

 

 

§ 14 

 

1. Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2004 r. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2014 r. 

3. Kopia regulaminu dostępna jest w bibliotece zespołu. 

 

 

 

 

 


