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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 
§ 1 

Regulamin opracowano na podstawie: 

1. Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

(Dz. U. z 2017 r. Nr 256 poz. 60). 

2. Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

3. Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 

4. Statutu Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.   

5. Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 

6. Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach. 

 

§ 2 

Rada Pedagogiczna działa w oparciu o niniejszy regulamin. 

 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 
§ 3 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające        

ze statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Rada w formie 

uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych działalnością dydaktyczno-

wychowawczą i organizacyjną szkoły. 

 

§ 4 

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należą: 

1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej; 

2. Uchwalanie i zatwierdzanie wewnętrznych aktów normatywnych zgodnych w swej 

treści z Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Ustawą prawo 
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oświatowe i statutami szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa; 

3. Śródroczne i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania oraz warunków pracy 

szkoły; 

4. Praca nad koncepcją kształcenia i rozwojem szkoły; 

5. Kształtowanie właściwych postaw etycznych, zawodowych i obywatelskich swoich 

członków; 

6. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa 

pedagogicznego; 

7. Pomoc w adaptacji młodego nauczyciela, nowego członka rady. 

 

 

Rozdział III 

ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 
§ 5 

W skład rady wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach jako członkowie rady. 

 

§ 6 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej powierza funkcję protokolanta  osobie wybranej 

spośród członków rady.  

 

§ 7 

Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i tematyce zebrania.  

 

§ 8 

W  przypadku  nieobecności  Dyrektora  Szkoły, przewodniczącym  rady  zostaje  jego  

zastępca.  
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§ 9 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zlecić członkom rady lub innym pracownikom 

szkoły przygotowanie materiałów na zebranie rady. 

 

§ 10 

Powiadomienie członków rady o zebraniach odbywa się na pierwszym zebraniu w danym 

roku szkolnym w formie zapisów w dokumencie Kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Słomnikach, który dotyczy organizacji pracy 

szkoły i w ciągu całego roku szkolnego jest dostępny na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim.  

O ewentualnych zmianach terminów zebrań członków rady, jeśli nie ma innej możliwości, 

powiadamia się telefonicznie. 

 

§ 11 

Rada wykonuje swoje zadania w następujący sposób: 

1. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych zgodnie z jej regulaminem; 

2. Rada może pracować w powołanych przez siebie zespołach i komisjach 

nadzwyczajnych powołanych dla opracowania stosownych dokumentów; Komisje  

i zespoły mają charakter opiniująco – doradczy; 

3. Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym; (w dniu, w którym odbywa się 

klasyfikacyjne lub plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły może 

zarządzić skrócenie zajęć); 

4. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego  

w Słomnikach może obradować w całości lub w następujących grupach: 

a) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej oddziałów 0 – III; 

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej oddziałów IV – VIII  

oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego; 

c) Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej I stopnia. 

5. O przynależności nauczycieli do poszczególnych grup rozstrzyga ich przydział 

czynności. 
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6. Jeżeli Rada Pedagogiczna obraduje w grupach, kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał ustala się odrębnie dla każdej ze wskazanych w pkt 4. grup. 

 

§ 12 

Rada Pedagogiczna obraduje w następującym trybie: 

1. Rada zwyczajna: zaplanowana i przedłożona do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej 

w dokumencie Kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 

Kazimierza Wielkiego Słomnikach  na pierwszym zebraniu przed rozpoczęciem roku 

szkolnego (do rad zwyczajnych zalicza się: plenarne, klasyfikacyjne i szkoleniowe, 

programowe, podsumowujące, szkoleniowe, inne); 

a) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego oraz po zakończeniu pierwszego okresu i roku szkolnego. Podczas 

zebrań plenarnych planuje się pracę szkoły oraz analizuje się jej efekty, 

b) zebrania klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej są organizowane  na koniec 

pierwszego i drugiego okresu w związku z uchwaleniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów na kolejny rok szkolny. Klasyfikowanie i promowanie 

uczniów po egzaminach poprawkowych odbywa się na pierwszym zebraniu Rady 

Pedagogicznej przypadającym po egzaminie poprawkowym, 

c) zebrania szkoleniowe odbywają się zgodnie z planem wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli i planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. 

2. Rada nadzwyczajna: ogłoszona z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez informację 

pisemną zamieszczoną na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim  

lub informację ustną przekazaną za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub zwoływana  

w trybie natychmiastowym w dniu zaistniałego zajścia w wyjątkowych 

okolicznościach wymagających podjęcia decyzji w trybie pilnym. 

 

§ 13 

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane: z inicjatywy Przewodniczącego,  

na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na wniosek organu prowadzącego 

szkołę, z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Pisemny wniosek  

w sprawie zwołania  takiego zebrania winien zawierać stosowną ilość podpisów członków 

rady oraz uzasadnienie. 
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§ 14 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby  zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

  

§ 15 

Dyrektor Szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacje o działalności szkoły. 

 

 

Rozdział IV 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 
§ 16 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

2. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

3. Redagowanie, uchwalanie i wprowadzanie zmian w dokumentacji regulującej pracę 

szkoły (statut, regulaminy i inne). 

4. Ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania. 

5. Uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole. 

7. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

8. Ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom nagród i wyróżnień. 

9. Przyznawanie nagród i wyróżnień zgodnie z regulaminem.  

10. Podejmowanie uchwał w sprawach udzielania kar oraz skreślania z listy uczniów. 

11. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

12. Zaopiniowanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. 
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13. Przedstawienie CEA wniosku o przyznanie uczniowi stypendium MKiDN (dot. SM). 

 

§ 17 

 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1. Organizację pracy szkoły, w tym szkolne plany nauczania, tygodniowy plan zajęć 

lekcyjnych.      

2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

3. Projekt planu finansowego szkoły. 

4. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

5. Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych. 

6. Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły lub przekształcenia szkół. 

7. Dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

nauczania. 

8. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

9. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły, a w szczególności formy, zakres tematyczny 

badania przydatności kandydatów oraz sposoby i terminy informowania kandydatów. 

10. Wnioski o przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora. 

11. Zamiar powierzenia lub przedłużenia powierzenia przez Dyrektora stanowiska 

wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

 

§ 18 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  bądź projekt jego zmian  

i przedstawia organowi prowadzącemu szkołę do sprawdzenia zgodności z prawem  

i akceptacji.  

 

§ 19 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela  

ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
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2. W przypadku określonym w punkcie 1. organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany  przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

3. Rada Pedagogiczna deleguje swojego przedstawiciela do pracy w komisji wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora. 

4. Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 

 

§ 20 

Rada może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem  

o zbadanie działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

wniosek taki ma dla organu charakter wiążący. Wyniki swojej pracy organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny przekazuje organowi prowadzącemu szkołę, który ustala ocenę i wydaje 

zalecenia. 

 

§ 21 

Zasady podejmowania uchwał. 

1. Uchwały podjęte na zebraniach Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały 

podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ jej członków. 

2. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. 

3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 21. pkt 1, jeśli 

są niezgodne z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący  nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  

 

§ 22 

1. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym, bądź tajnym. 

2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący  

lub wskazane przez Przewodniczącego osoby obliczają wyniki głosowania. 



REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH 

 

 - 9 - 

3. Ogłoszenie wyników głosowania jest zadaniem Przewodniczącego. 

4. W przypadku głosowania tajnego powoływana jest trzyosobowa komisja skrutacyjna. 

5. Głosowanie odbywa się na specjalnie przygotowanych kartkach, które  

są opieczętowane stemplem. 

6. Komisja skrutacyjna oblicza głosy, sporządza krótki protokół zawierający: liczbę 

obecnych podczas głosowania, liczbę głosujących, liczbę głosujących „za”, liczbę 

głosujących „przeciw” oraz liczbę wstrzymujących się od głosu i ogłasza wyniki 

głosowania poprzez odczytanie protokołu. 

7. W przypadku błędów w głosowaniu, które mogą mieć wpływ na wynik głosowania, 

głosowanie powtarza się w tym samym trybie. 

 

§ 23 

W trybie tajnym podejmowane są uchwały dotyczące spraw osobowych: 

1. wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej wybierającej Dyrektora Szkoły, 

2. opiniowania kandydatów na wicedyrektorów szkoły,  

3. przedłużania powierzenia stanowiska dyrektorowi i wicedyrektorom szkoły. 

 

§ 24 

W trybie jawnym podejmuje się pozostałe uchwały dotyczące opiniowania  

i zatwierdzania działań związanych z funkcjonowaniem dydaktyczno-wychowawczym szkoły 

np.: opiniowanie przydziału czynności, opiniowanie planu nauczania, uchwalenie wyników 

klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej i inne wynikające z aktualnie obowiązującego 

stanu prawnego, a także opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły w sprawie przyznawania 

nagród i odznaczeń. 

 

§ 25 

Tryb rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się ze sprawą  dotyczącą 

naruszenia praw ucznia i stwierdzeniu zasadności skargi udziela nauczycielowi 

upomnienia. 
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2. W przypadku dalszego niestosowania się do obowiązujących przepisów  

i regulaminów  przewodniczący Rady Pedagogicznej może zastosować następujące 

procedury służbowe, poprzez udzielenie: 

a) nagany, 

b) skierowanie sprawy do sądu rozjemczego, 

c) skierowanie sprawy do komisji dyscyplinarnej. 

 

§ 26 

Przewodniczący rady zobowiązany jest do: 

1. Realizacji uchwał rady; 

2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego  szkoły; 

3. Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli; 

4. Zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania 

trybu i form ich realizacji; 

5. Przedstawiania radzie ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o pracy szkoły na zebraniach Rady Pedagogicznej  

co najmniej dwa razy w roku. 

 

§ 27 

Członek rady jest zobowiązany do: 

1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady; 

2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

Dyrektora; 

3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej zespołów,  

do których został powołany oraz do samokształcenia; 

4. Realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia; 

5. Składania przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań; 

6. Nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej,  

w szczególności tych, które mogą naruszyć czyjekolwiek dobro osobiste lub są objęte 

tajemnicą państwową lub służbową. 



REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH 

 

 - 11 - 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
§ 28 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów, która jest 

podstawowym dokumentem działalności Rady.  

2. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej (z oddziałami gimnazjalnymi  

i przedszkolnymi) im. Kazimierza Wielkiego i  Liceum Ogólnokształcącego  

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach oraz zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Słomnikach protokołowane są odrębnie. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane elektronicznie. Nauczyciele mają 

obowiązek przekazać protokolantowi dane w postaci elektronicznej, w terminie  

do 2 dni po zebraniu Rady Pedagogicznej. 

4. Wpisu do księgi protokołów dokonuje protokolant wskazany przez Przewodniczącego 

rady w terminie do 7 dni po zebraniu Rady Pedagogicznej. 

5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant. Przewodniczący i protokolant  

parafują także każdą stronę protokołu. 

6. Protokół podpisuje Przewodniczący, protokolant i przedstawiciel grona 

pedagogicznego wybrany uchwałą rady Pedagogicznej. Przewodniczący, protokolant  

i przedstawiciel grona pedagogicznego parafują także każdą stronę protokołu (dot. 

SM). 

7. Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu  

z ostatnich obrad Rady Pedagogicznej.  

8. Po przeczytaniu protokołu członkowie Rady mogą najpóźniej na 3 dni przed terminem 

kolejnego zebrania na piśmie zgłosić Przewodniczącemu propozycje poprawek  

do ostatniego protokołu, które w drodze głosowania zostają zatwierdzone  

lub odrzucone na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej.  

9. Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza 

Wielkiego w Słomnikach obradujący wspólnie lub w grupach wymienionych w § 11  

pkt 4  mają obowiązek na każdym kolejnym zebraniu przyjąć protokół z poprzedniego 

zebrania wspólnego lub danej grupy.  
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10. Protokoły z zebrań rady zapisane w formie elektronicznej i wydrukowane  

są przechowywane w segregatorze pod opieką Dyrektora Szkoły lub wskazanego  

przez niego sekretarza szkoły. 

11. W segregatorze umieszcza się „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej” 

zawierający: datę zebrania, jego  tematykę, numery stron w protokolarzu (od – do), 

datę przyjęcia protokołu, nazwisko osoby sporządzającej protokół. 

12. Protokoły oraz „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej” tworzą księgę 

protokołów, którą po oprawieniu i osznurowaniu opatruje się klauzulą „Księga 

protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej (z oddziałami 

gimnazjalnymi i przedszkolnymi) im. Kazimierza Wielkiego i  Liceum 

Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach odbytych w latach ..../... 

Księga zawiera ... stron.” 

13. Protokoły oraz „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej” tworzą księgę 

protokołów, którą po oprawieniu i osznurowaniu opatruje się klauzulą „Księga 

protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach 

odbytych w latach ..../... Księga zawiera ... stron.” (dot.SM) 

14. W księdze protokołów nie wolno  korektorować błędnych zapisów. Oczywistą 

pomyłkę można pismem ręcznym skorygować zgodnie z obowiązującym prawem.  

W wersji elektronicznej należy sporządzić informację o tym, w którym protokole,  

w którym punkcie, kto, kiedy i dlaczego dokonał korekty. 

15. „Księga protokołów” znajduje się pod nadzorem Dyrektora i może być udostępniona 

wyłącznie na terenie szkoły członkom Rady Pedagogicznej, przedstawicielom organu 

prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 29 

Nieobecność na zebraniu rady: 

1. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej 

przewodniczącemu przynajmniej na 1 dzień przed zebraniem rady lub następnego dnia 

po przyjściu do pracy; 

2. Usprawiedliwiona nieobecność na radzie ma miejsce w wypadku, gdy nauczyciel 

przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez Dyrektora Szkoły  

do innych prac, albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej; 
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3. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej zebraniu jest traktowana jako 

nieobecność w pracy z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. 

 

§ 30 

1. Rada samodzielnie ustala regulamin swojej działalności oraz wprowadza w nim 

zmiany, podejmując odpowiednie uchwały.  

 

 

 

Niniejszy regulamin uchwalono na zebraniu  Rady Pedagogicznej dnia  

30 sierpnia 2017 r.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.    

 
 

 

 

 


