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REGULAMIN 

 RADY PEDAGONICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W SZYDŁOWIE 

 
 1. Rada pedagogicznej jest kolegialnym organem szkoły 

realizującym statutowe zadania dotyczące, wychowania, 
kształcenia i opieki. 

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą  
lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych  
przez siebie komisjach. 

 5.1. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze, i po zakończeniu roku szkolnego. 

 5.2. Zebrania są organizowane z inicjatywy: 
- przewodniczącego, 
- organu prowadzącego szkołę, 
- organu nadzorującego, 
- co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

 5.3. Zebrania przygotowuje i prowadzi przewodniczący. 
 5.4. Przewodniczący Rady odpowiedzialny jest za zawiadomienia 

wszystkich członków o terminie i porządku obrad zgodnie  
z regulaminem szkoły. 

 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 
 6.1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 
 6.2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji. 
 6.3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole. 
 6.4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły. 
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 7. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej: 
 7.1. Organizacja pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć.  
 7.2.Wniosek dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień  
 7.3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału 

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

 7.4. Opiniowanie pracy dyrektora szkoły (w zakresie jego 
kompetencji) przy ocenie jego pracy na wniosek organu 
prowadzącego. 

 7.5. Propozycje dyrektora dotyczące powierzenia funkcji 
kierowniczych w szkole. 

7.6. Rada pedagogiczna wyrażą swoją opinię stwarzając prawo  do 
wypowiedzenia się każdemu jej członkowi w trakcie posiedzenia 
Rady pedagogicznej. 

7.7. Opinię Rada Pedagogiczna uzgadnia w drodze: 
a) consensusu 
b) kompromisu 
c) w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

7.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do sformułowania  
       pisemnej opinii Rada Pedagogiczna powołuje komisję w liczbie  
       3 jej przedstawicieli 
7.9. Treść opinii oraz wypowiedzi poszczególnych jej członków na 
       podstawie, których formułowana jest opinia zapisane są 
       w protokole. 
7.10. Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej odbywa się 
          wyłącznie w głosowaniu tajnym ( zgodnie z procedurą )    
 8. Rada Pedagogiczna przyjmuje kompetencje Rady Szkoły  

   w zakresie: 
 8.1. Rozwiązywania spraw wewnątrz szkoły. 
 8.2. Opiniuje i przedstawia wnioski do planu finansowego. 
 8.3. Opiniuje plan pracy szkoły, projekty oraz inne sprawy istotne dla 
         szkoły. 
 9.    Rada Pedagogiczna ma prawo:  
 9.1 Występować z uzasadnionym wnioskiem do organu 
         prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 
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 9.2 Występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie 

nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole. 
 9.3 Ustalić regulamin swej działalności. 
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle 

większością głosów w obecności co najmniej ½ członków w 
głosowaniu jawnym lub tajnym. Rada Pedagogiczna może podjąć 
decyzję o przegłosowaniu uchwał w trybie tajnym. 

11.Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół  
       w terminie 7 dni od daty posiedzenia. 
11.1. Każdy z członków Rady Pedagogicznej jest zobowiązany 
         do zapoznania z treścią protokołu i ma prawo do wniesienia 
          uwag lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty zapoznania się. 
         Nie wniesienie uwag lub zastrzeżeń w wymienionym trybie  
         jest jednoznaczne z przyjęciem tego protokołu. 
12.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach Rady, mogących naruszyć dobro osobiste 
uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły. 

 
     Regulamin został przyjęty  
     Do realizacji uchwałą Rady  
     Pedagogicznej z dnia .15 marca 2004............................................. 


