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Rozdział 1 
1.1. Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej 

 
     § 1 

1.  Radę Pedagogiczną tworzą: Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni 
i niepełnozatrudnieni. 

 
    § 2 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu oraz 
innych regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Na plenarnych i nadzwyczajnych zebraniach Rada Pedagogiczna - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje 
i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą 
i organizacyjną szkoły. 

3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej 
na wniosek każdego z jej członków. 

 
     § 3 

1.  W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć, 
z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez Przewodniczącego na jego wniosek lub wniosek 
Rady Pedagogicznej: 

 1. Lekarz, pielęgniarka. 
 2. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających 

na terenie szkoły. 
 3. Przedstawiciele Rady Rodziców. 
 4. Pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły. 
 5. Przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 6. Inne osoby, których obecność na zebraniu Rada Pedagogiczna uzna za pożądane. 

 

§ 4  
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest z urzędu Dyrektor Szkoły, który jest zobowiązany do: 
 1. Realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. 
 2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły. 
 3. Oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 
 4. Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczyciela. 
 5. Zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania 

trybu i form ich realizacji. 
 6. Analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5  

1.  Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
 1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady Pedagogicznej. 
 2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły. 
 3. Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej 

Zespołach/Komisjach, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu. 
 4. Realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia. 
 5. Składania przed Radą Pedagogiczną swoich sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 
 6. Przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej. 

 

§ 6 

1. Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej: 
 1. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne Zespoły/Komisje, których 

działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczyciela. 
 2. Pracą Zespołu/Komisji kieruje Przewodniczący, powołany przez Radę Pedagogiczną w tym samym 

dniu, w którym powoływany jest Zespół/Komisja; kandydatów na Przewodniczącego Zespołu/Komisji 
mogą zgłaszać zarówno członkowie Zespołu/Komisji, jak i pozostali członkowie Rady Pedagogicznej. 

 3. Komisja/Zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując 
opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 
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§ 7 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu 
prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

2. O zebraniu plenarnym Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły powiadamia członków Rady Pedagogicznej 
przynajmniej na siedem dni przed terminem zebrania. Zebranie nadzwyczajne Rady Pedagogicznej może 
zostać zwołane w trybie natychmiastowym (bez zachowania wskazanego wyżej okresu zapowiedzi) – 
warunkiem legalności zebrania zwołanego w trybie nadzwyczajnym jest zawiadomienie wszystkich jej 
członków o terminie i miejscu zebrania. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie uczestniczą osoby 
przebywające na zwolnieniu lekarskim oraz różnego rodzaju urlopach (dla poratowania zdrowia, 
macierzyńskim, wychowawczym itp.). 

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, 
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

4. Czas trwania zebrania Rady Pedagogicznej nie powinien przekraczać 3 godzin zegarowych. 
 

§ 8 
1. Nieobecność na zebraniu Rady Pedagogicznej: 
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność jej Przewodniczącemu 

w formie pisemnej. 
 2. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady Pedagogicznej na jej zebraniu należy traktować jako 

nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami. 

 
Rozdział 2 

2.1. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej 
 

§ 9 
1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
 1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły. 
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. 
 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 
 5. Podejmowanie uchwał  w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

 
§ 10 

1.  Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 
 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
 2. Okresowe oraz roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, jak również 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły. 
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie 

z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. 
 4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego. 
 5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

  

§ 11 

1.  Rada Pedagogiczna zatwierdza: 
 1. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. 
 2. Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 3. Wnioski Zespołów Przedmiotowych, stałych i doraźnych Zespołów/Komisji powołanych przez Radę 

Pedagogiczną. 
 4. Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych. 
 5. Programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów. 
 6. Wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom 

nagród i wyróżnień a także udzielania kar do usunięcia ze szkoły włącznie. 
 7. Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym. 
 8. Tematykę wewnętrznego samokształcenia oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły. 
 9. Program i warunki prowadzenia, na wniosek rodziców, przedmiotów nadobowiązkowych. 
 10. Program i plan nauczania. 
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§ 12 

1.  Rada Pedagogiczna opiniuje: 
 1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 2. Projekt planu finansowego szkoły. 
 3. Wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 
 4. Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

2.  Tryb opiniowania przez Radę Pedagogiczną jest taki sam, jak w przypadku podejmowania uchwał. 
 

§ 13 

1.  Rada Pedagogiczna ma prawo do występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji 
nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela. 

 

§ 14 
1. Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 

osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania. 
 

§ 15 
1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

Szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni 
od otrzymania wniosku. 

 

§ 16 

1.  Organizacja pracy Rady Pedagogicznej: 
 1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 
 2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie 

Zespołach/Komisjach. 
  

Rozdział 3 
3.1. Tryb podejmowania uchwał 

 
§ 17 

1.  Zasady i tryb podejmowania uchwał: 
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 
 2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek który uzyskał 

największą ilość głosów (liczba głosów „za” przewyższa co najmniej o jedną liczbę głosów „przeciw”). 
Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. 
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, w głosowaniu jawnym o rozstrzygnięciu decyduje 
głos Przewodniczącego. 

 
§ 18 

1.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. 
 1. W głosowaniu jawnym zebrani głosują przez podniesienie ręki. 
 2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

z wyszczególnieniem liczby głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.   
 4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka 

Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym. 
 5. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, każdorazowo wybierana spośród 

członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu. Komisja Skrutacyjna wybiera 
Przewodniczącego Komisji. 

 6. Regulamin głosowania tajnego wraz z określeniem wzoru karty do głosowania każdorazowo ustala 
Rada Pedagogiczna.  

 7. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania. Kart 
do głosowania nie może być więcej niż obecnych podczas zebrania. 

 8. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich 
ustaleniu. 
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 9. Osoby zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, mają jedynie głos doradczy i nie 
biorą udziału w głosowaniach. 

 
§ 19 

1.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie powiadamia 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. 

 
Rozdział 4 

4.1. Dokumentowanie zebrań 
 

§ 20 
1. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. 
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
3. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. Opieczętowaną, 

przesznurowaną/przeszytą i podpisaną przez Dyrektora Szkoły księgę zaopatruje się klauzulą: „Księga 
zawiera …stron i obejmuje okres Rady Pedagogicznej (Komisji) od dnia … do dnia …”  

4. Protokolanta zebrania wybiera Dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej.  
5. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać: 
 1. tytuł i datę zebrania, 
 2. listę członków Rady Pedagogicznej, 
 3. numery podjętych uchwał, 
 4. zatwierdzony porządek zebrania, 
 5. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 
 6. przebieg zebrania, 
 7. treść zgłoszonych wniosków, 
 8. podjęte uchwały i wnioski, 
 9. podpisy Przewodniczącego i protokolanta. 
6. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zebrania. 

 
§ 21 

1. Treści obrad zapisuje się wg poniższych zasad: 
 1. po dyskusji ustalono, że ... 
 2. po dyskusji, w której zabrało głos ... osób, ustalono, że ... 
 3. po dyskusji, w której głos zabrali ... ustalono, że ... 
 4. dyskusja nad ... przebiegała w następujący sposób: Pan A ... powiedział, że ... Pan B... powiedział, 

że ... itd. aż do wyczerpania listy mówców. Po czym na podstawie głosowania jawnego, ustalono, że 
... wyniki głosowania: ... osób "za", ... osób "przeciw", ...osób wstrzymało się od głosu. 

 5. Zapis końcowy: „Na tym Przewodniczący obrad zakończył zebranie Rady Pedagogicznej.” 
2.  Protokolant do dokumentowania zebrań rady może wykorzystać elektroniczne urządzenie nagrywające. 

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania zapis elektroniczny jest niszczony. 
 

§ 22 
1. Każdy z protokołów przygotowany jest przy pomocy techniki komputerowej. Protokoły z zebrań Rady 

Pedagogicznej zapisane w formie elektronicznej są wydrukowane i wklejone do księgi protokołów. 
Każda strona protokołu winna być ponumerowana i opieczętowana.  

2. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje Przewodniczący 
obrad i protokolant. 

 

§ 23 
1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu 

do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych poprawek 
Przewodniczącemu obrad. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu 
ewentualnych poprawek do protokołu przed jego zatwierdzeniem. 

2. Protokół udostępnia się w sekretariacie szkoły. 
3. Protokół zatwierdzany jest poprzez głosowanie na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej. 
4. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. 
5. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego. 
 

§ 24 
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1. Tekst jednolity Regulaminu Rady Pedagogicznej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 
Sienkiewicza w Szydłowcu wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2012r. 

 
 
 
 
 
         Karol Kopycki 
 
        ……………………………………………………... 
         

(podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej) 


