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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 
80, 81 oraz 82 ust. 2. 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60). 

 
 

 

 

 

 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

działań. W formie uchwał - rada zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z 

działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. 

 

§ 2 

1.W skład rady wchodzą: 

1) dyrektor jako przewodniczący, 

2) nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zagrodą rady pedagogicznej. 

3. Dyrektor szkoły może zlecić pełnienie funkcji przewodniczącego rady wicedyrektorowi  

placówki, o ile taki zostanie powołany. 

 

Rozdział II 

Zadania rady pedagogicznej 
 

§ 3 
1. Planowanie, organizowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i 

opiekuńczej szkoły.  

2. Okresowe i roczne analizowanie oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania, opieki  a 

także organizacyjnych i materialnych warunków  pracy szkoły. 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych  swych członków zgodnie z 

konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją  Praw Człowieka. 

4. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

5. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie  nowatorstwa 

pedagogicznego. 

 

Rozdział III 
Kompetencje rady pedagogicznej 

 
§ 4 

Rada zatwierdza: 

1. program wychowawczo- profilaktyczny szkoły rozszerzony o plany pracy szkoły na dany 

rok po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców,  



2. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

3. wnioski komisji powołanych przez radę, 

4. wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania 

uczniom nagród i wyróżnień oraz stosowania kar, 

5. propozycje prowadzenia w szkole innowacji pedagogicznych, eksperymentów 

pedagogicznych  i badań naukowych, 

6. szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 

7. założenia organizacyjne doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

8. sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ pełniący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

§ 5 
Rada opiniuje: 

1. organizację pracy szkoły zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i 

pozalekcyjnych,  

2. projekt  planu finansowego szkoły, 

3. wnioski dyrektora  o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4. wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 

szkole, 

5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i 

opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

6. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7. zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania,  

8. dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego  programu nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9. zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo 

do konkursu nikt się nie zgłosił, 

10. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11. ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

12. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

 



§ 6 

Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

 

§ 7 

 
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian  i  uchwala statut 

oraz jego zmiany. 

 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

1. Członek rady zobowiązany jest 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 komisji, a 

także w wewnętrznym samokształceniu, 

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

5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 

6) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia rady pedagogicznej z wnioskiem do organu  prowadzonego 

szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora oraz odwołania nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady, musi zostać 

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. 

§ 9 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 10 

Osoby uczestniczące  w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 



§ 11 

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 

jej członków. 

2. Głosowanie członków rady pedagogicznej w sprawach personalnych, to jest w sprawie 

opiniowania wniosków o: odznaczenia, nagrody, inne formy uznania dla nauczycieli, 

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły i inne – odbywa się w trybie tajnym. 

3. Głosowanie członków rady pedagogicznej w innych sprawach odbywa się w trybie 

jawnym. 

§ 12 

Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

 

§ 13 

Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

 

Regulamin działalności rady pedagogicznej zatwierdzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

                                                                               Maria Siudek 

 

                                                                                                                     

                                                                 

  

 

 

 

                                                                                  
 


