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REGULAMIN 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

W SOCHACZEWIE 

 

 

Uchwalono na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w dniu 12 września 
2017r. 
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§ 1 

 

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§ 2 

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni  

w szkole. 

2. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.  

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej: 

1) przedstawiciele rady rodziców; 

2) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, stowarzyszeń, organizacji harcerskich         

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                   

i opiekuńczej szkoły lub placówki; 

3) pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki lekarsko - higienicznej 

nad uczniami; 

4) pracownicy ekonomiczno – administracyjni i obsługi szkoły. 

 

§ 3 

 

1. Obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej: 

1) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej; 

2) zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie i porządku spotkania; 

3) realizacja uchwał rady pedagogicznej; 

4) wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 

5) tworzenie atmosfery współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu 

podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły; 

6) oddziaływanie na postawy nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy                     

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

7) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczycieli; 
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8) zapoznawanie rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami, omawianie trybu       

i form ich realizacji; 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły. 

2.  Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad. 

3.  W szczególnych przypadkach dyrektor może przekazać pełnienie funkcji 

przewodniczącego innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze,             

w pierwszej kolejności wicedyrektorowi. 

4. Obowiązki członków rady pedagogicznej: 

1) czynny udział we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej i w spotkaniach 

zespołów, do których należy oraz przyczynianie się do utrzymania dobrej atmosfery     

i należytego poziomu obrad; 

2) wykonywanie prawomocnych uchwał rady pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich 

treścią i terminami; 

3) składanie przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 

4) przekazywanie materiałów do protokołu w wersji cyfrowej najpóźniej 3 dni od 

zakończenia obrad; 

5) nieujawnianie spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą 

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

szkoły; 

6) godne zachowanie w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej, umożliwiające sprawną 

realizację przyjętego porządku posiedzenia; 

7) współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady pedagogicznej; 

8) prezentowanie postawy służącej kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły                 

w środowisku. 

 

§ 4 

 

1. Rada wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach plenarnych  

i poprzez działania stałych lub doraźnych komisji i zespołów. Komisje i zespoły 

przygotowują na zebrania plenarne projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.  

2. W radzie pedagogicznej funkcjonują zespoły: 
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1) zespoły nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach;  

2) zespoły przedmiotowe: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół 

nauczycieli przedmiotów matematycznych, zespół nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych, zespół nauczycieli języków obcych, zespół nauczycieli wychowania 

fizycznego, zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

3) zespoły wychowawców klas; 

4) zespół ds. wychowawczy; 

5) zespoły problemowo – zadaniowe. 

2. Przewodniczących poszczególnych zespołów powołuje dyrektor szkoły. 

3. Cele i zadania zespołów zostały określone w statucie szkoły. 

 

§ 5 

 

1. 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. 

2. Zebrania mogą być organizowane/zwoływane na wniosek organu nadzorującego, organu 

prowadzącego szkołę, co najmniej 1/3 członków rady (zgłoszony na piśmie)  

oraz z inicjatywy przewodniczącego rady. 

3. Rada pedagogiczna powinna być zawiadomiona o terminie i porządku posiedzenia  

co najmniej tydzień wcześniej, w przypadkach wyjątkowych termin ten może być krótszy. 

4. O zebraniu rady pedagogicznej przewodniczący zawiadamia zarządzeniem w formie 

elektronicznej bądź papierowej, nie później niż na trzy dni przed jej terminem;                 

w przypadku nadzwyczajnych zebrań obowiązuje termin jednodniowy. 

5. Obecność na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa.  

6. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność na spotkaniach rady pedagogicznej są 

zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają 

stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności 

wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę                     

za usprawiedliwiające nieobecność. 

 

§ 6 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
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1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym: 

1) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach; 

2) wyrażanie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

3) promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po ich 

zaopiniowaniu przez radę rodziców. 

4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

prowadzonego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

6. Zatwierdzanie propozycji wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie 

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar. 

7. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów, przeniesieniu uczniów  

lub zawieszeniu w prawach ucznia. 

8. Ustalanie regulaminu swojej działalności. 

9. Wyrażanie i cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego. 

10. Wyrażanie zgody i przyjmowanie ustaleń w sprawach wynikających z odrębnych 

przepisów 

 

§ 7 

 

1. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) propozycje dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji 

kierowniczych w szkole; 



 6 

5) wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli; 

6) zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 

7) zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki; 

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

9) propozycje form realizacji zajęć wychowania fizycznego; 

10) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego; 

11) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

12) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił; 

13) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły; 

14) określenie wzoru jednolitego stroju; 

15)  określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga 

jednolitego stroju; 

16) inne sprawy, wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Rada pedagogiczna uzgadnia z radą rodziców program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły, 

3. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących 

działalności szkoły. 

4. Rada pedagogiczna w szczególności wnioskuje o:  

1) nadanie imienia szkole; 

2) powołanie przewodniczącego zespołu nauczycieli; 

3) wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju lub wyraża zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na 

wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju. 

 

§ 8 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. Do czasu 

powołania rady szkoły, rada pedagogiczna uchwala zmiany w statucie. 

2. Rada pedagogiczna może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia 

im funkcji kierowniczych w szkole. 

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora albo do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji 

kierowniczej w szkole. 
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4. Rada pedagogiczna wybiera przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 

5. Rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do komisji 

konkursowej powołanej przez organ prowadzący do wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły.  

6. Rada pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych 

dla nauczycieli,  

7. Rada wybiera ze swego grona przedstawicieli do rady szkoły w głosowaniu tajnym 

spośród zgłoszonych kandydatów spełniających kryteria fachowości i doświadczenia 

zawodowego. 

8. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo zgłaszania votum separatum wobec 

podjętych przez radę uchwał. 

§ 9 

 

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

co najmniej połowy jej członków. 

2. Głosowania rady pedagogicznej prowadzone są w trybie: 

1) jawnym - przez podniesienie rąk; jedna osoba wyznaczona przez przewodniczącego 

Rady zlicza głosy i podaje liczbę do protokołu; 

2) tajnym - przez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania; przewodniczący rady 

powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną, która jest odpowiedzialna za policzenie 

rozdanych kart, zebranie wypełnionych, policzenie głosów i przedstawienie 

zbiorczych wyników uczestnikom zebrania oraz do protokołu. Wypełnione karty do 

głosowania są niszczone przez członków komisji skrutacyjnej bezpośrednio po 

dokonaniu powyższych czynności. 

3. Decyzje i opinie dotyczące spraw personalnych rada pedagogiczna podejmuje                   

w głosowaniu tajnym. Inne decyzje o głosowaniu tajnym podejmuje rada zwykłą 

większością głosów. 

4. Przedstawiciel rady pedagogicznej upoważniony do uczestnictwa w komisjach 

określonych wymogami prawa oświatowego, wybierany jest w głosowaniu tajnym 

spośród osób jawnie zgłoszonych przez radę, o wyborze decyduje największa liczba 

uzyskanych głosów. 

5. Opinie w formie opisowej formułuje komisja powołana na zebraniu plenarnym. Opinia ta 

musi być przedstawiona członkom rady pedagogicznej i przyjęta w głosowaniu. 
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6. Uchwały rady pedagogicznej są obowiązujące dla wszystkich pracowników szkoły  

i uczniów. 

7. Uchwała rady pedagogicznej może być zawieszona przez przewodniczącego  

w przypadku, kiedy podjęto ją niezgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. prawem 

oświatowym, statutem, regulaminem i innymi przepisami prawnymi). 

8. Każdy członek rady, przed podjęciem decyzji, musi mieć możliwość zgłoszenia uwag  

i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.  

 

§ 10 

 

1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w systemie elektronicznym przez osobę 

lub osoby wyznaczone do tej czynności przez jej przewodniczącego. 

2. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. 

3. Po sporządzeniu protokołu członkowie rady są zobowiązani do zapoznania się z jego 

treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek do przewodniczącego rady. 

4. Decyzję o wprowadzeniu sprostowań i poprawek, o których mowa w ust. 3, podejmuje 

rada pedagogiczna na następnym zebraniu; w głosowaniu jawnym rada zatwierdza 

ostateczną wersję protokołu. 

5. Jeśli w terminie 21 dni od zebrania rady pedagogicznej do przewodniczącego nie wpłyną 

wnioski, o których mowa w punkcie 3, protokół uznaje się za zatwierdzony. 

6. Księga protokołów jest udostępniana w sekretariacie szkoły do wglądu uprawnionym 

osobom. 

7. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 7 dni. 

8. Po zakończeniu roku szkolnego tworzy się księgę protokołów. Opieczętowaną i podpisaną 

przez dyrektora księgę przekazuje się do zszycia w sposób trwały. W księdze za dany rok 

szkolny jest umieszczany także nośnik z zapisem elektronicznym posiedzeń rady 

pedagogicznej. 

§ 11 

 

1. Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji rady i odbywa się na wniosek poparty 

zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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