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Załącznik do uchwały nr 4/2019 

Rady Pedagogicznej SP 330 

z dnia 21.02.2019 r. 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330  

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE UL. MANDARYNKI 1 

 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

2. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli 

Tajnego Nauczania w Warszawie ul. Mandarynki 1. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury przygotowywania i prowadzenia 

obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz protokołowania posiedzeń Rady 

pedagogicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie. 

 

§ 2 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

3. W skład Rady i jej organów wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele, o których 

mowa w Statucie szkoły oraz Dyrektor. 

4. W zebraniach Rady może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora 

pracownik organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę. 

5. W zebraniach Rady, oprócz stałych jej członków mogą brać udział z głosem 

doradczym inne osoby zapraszane na wniosek przewodniczącego i na wniosek lub 

za zgodą Rady. 

6.  Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady z głosem doradczym uczestniczą tylko 

w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia. Osoby te mogą brać 

udział w dyskusji, ale nie w głosowaniu.  

7. Wszystkie osoby biorące udział w zebraniach Rady są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

8. Zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

 

§ 3 

 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należą: 
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1) ustalanie regulaminu swojej działalności,  

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

3) podejmowanie uchwały zatwierdzającej statut oraz zmiany do statutu, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

7) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń 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, 

5) kandydatów do powierzenia im funkcji dyrektora, wicedyrektora, 

6) zestaw programów nauczania obowiązujących w szkole, 

7) sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły, 

8) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3.  Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora   

      lub nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

4.    Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do podania tekstu ujednoliconego po   

     nowelizacji Statutu. 

 

§ 4 

1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor. 

2. Dyrektor może przekazać pełnienie funkcji przewodniczącego innemu nauczycielowi 

zajmującemu stanowisko kierownicze. 

3. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy Przewodniczącego i Komisji jeśli 

zostały utworzone. 

4. Rada rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej 

kompetencjach.  

5. Dyrektor podpisuje uchwały Rady. 
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6. Dyrektor podpisuje wraz z protokolantem protokoły z zebrań Rady.  

 

 

Rozdział 2. 

Zebrania Rady Pedagogicznej 

§ 5 

1. Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. 

2. Przygotowanie zebrania Rady polega w szczególności na opracowaniu projektu 

porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania. 

3. Zawiadomienie o terminie i planowanym porządku zebrania dokonuje się w sposób 

zwyczajowo przyjęty na minimum 7 dni przed planowanym terminem spotkania. 

4. W wyjątkowych przypadkach termin siedmiodniowy może zostać skrócony. 

5. Przewodniczący może zwolnić nauczyciela z udziału w zebraniu Rady tylko  

w przypadkach wyjątkowych, losowych i nagłych nieprzewidzianych okolicznościach. 

6. Nauczyciele zgłaszają w formie pisemnej Przewodniczącemu nieobecność na 

zebraniu Rady przed terminem  zebrania.  

7. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź 

nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela na zebraniu Rady. 

 

§ 6 

1. Zebrania Rady są organizowane: 

1) Przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

2) W każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

3) Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych. 

4) W innych przypadkach w miarę potrzeb, z inicjatywy Przewodniczącego. 

2. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady pedagogicznej, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) Rady Rodziców, 

4) organu prowadzącego szkołę, 

5) co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Zebranie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. 

4. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia, jego 

decyzje w tym zakresie są ostateczne. 
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Rozdział 3. 

Protokoły i uchwały 

 

§ 7 

Rada dokumentuje swoje czynności w formie protokołu lub uchwały jako odrębnych 

dokumentów. 

§ 8 

1. Z zebrania Rady sporządza się protokół w ciągu 14 dni od zebrania. 

2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony na dany rok szkolny przez 

Przewodniczącego Rady. 

3. Protokół sporządza się czytelnie pismem komputerowym lub ręcznym. 

4. Protokół zebrania Rady powinien zawierać: 

1) datę i miejsce zebrania, 

2) listę członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem 

doradczym, 

3) zatwierdzony porządek zebrania, 

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

5) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych  

i uchwalonych wniosków, 

6) listę załączników, 

7) podpisy Przewodniczącego oraz protokolanta. 

5. Protokół zebrania udostępnia się członkom Rady do wglądu w terminie 21 dni od dnia 

zebrania. 

6. Każdy z członków Rady ma prawo zaznajomić się z treścią protokołu i zgłaszania 

Przewodniczącemu uwag do treści protokołu. 

7. Uwagi, o których mowa w ust. 6 można zgłaszać w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od 

daty udostępnienia protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod 

głosowanie na najbliższym zebraniu Rady. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest 

jednoznaczne z przyjęciem protokołu. 

8. Protokoły sporządza się w wersji komputerowej, 

9. Każdej stronie protokołu nadaje się numer, na każdej stronie protokolant stawia parafkę 

i pieczęć nagłówkową szkoły. 

10. Protokoły wraz z załącznikami przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

11. Protokoły wraz z załącznikami tworzą księgę protokołów. 

12. Księgę zamyka się po zakończeniu roku szkolnego i przekazuje do zszycia w sposób 

trwały. 

13. Protokoły w wersji PDF, są przechowywane w gabinecie Dyrektora szkoły. 
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§ 9 

 

1. Uchwały podjęte na zebraniach rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą 

większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 liczby członków Rady. 

2. Uchwały Rady są obowiązujące dla całej społeczności szkolnej i nie mogą być sprzeczne 

z prawem i statutem szkoły 

3. W tytule uchwały zamieszcza się: 

1) Oznaczenie rodzaju aktu, 

2) nazwę organu, który go wydaje, 

3) datę sporządzenia uchwały, 

4) określenie przedmiotu uchwały zaczynające się od słów „w sprawie”. 

4. Tekst uchwały zaczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego 

upoważnienie ustawowe jako podstawy prawnej wydania uchwały. 

5. Uchwała powinna zawierać termin wejścia w życie uchwały lub termin uchylenia 

uchwały. 

6. Uchwały numerowane są w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym. 

7. Dyrektor może zawiesić uchwałę Rady jeśli stwierdzi jej niezgodność  

z obowiązującymi przepisami. O fakcie wstrzymania uchwały Rady dyrektor zawiadamia 

organ prowadzący szkołę. Decyzja organu jest w tym względzie decydująca. 

8. Treści uchwał nie zawiera się w księdze protokołów, są one przechowywane w odrębnej 

teczce uchwał. 

 

Rozdział 4. 

Głosowanie 

§ 10 

1. Głosowania na zebraniu Rady są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów, 

poprzez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący Rady. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach osobowych. 

4. Głosowanie tajne przeprowadza 3  - osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród 

członków Rady. 

5. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych 

głosów (suma głosów za i przeciw). Pomija się głosy wstrzymujące się mające 

znaczenie wyłącznie do ustalenia quorum. 

6. Quorum ustala się na podstawie liczby członków Rady obecnych podczas 

głosowania. 

7. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos 

przewodniczącego. 
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8. Wyniki głosowania zostają zapisane w protokole zebrania. 

 

Rozdział 5. 

§ 11 

Prawa i obowiązki członków Rady 

 

1. Członkowie Rady mają prawo do: 

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania szkoły, 

2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły, 

3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. 

2. Członkowie Rady mają obowiązek: 

1) czynnego uczestnictwa podczas zebrań i w pracach Rady, 

2) realizowania uchwał Rady, niezależnie od ich akceptacji, 

3) składania sprawozdań z przydzielonych zadań, 

4) tworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania. 

 

Rozdział 6 

Komisje Rady 

§ 12 

 

1. Do pomocy w realizacji swoich zadań, a w szczególności do przygotowywania 

materiałów na zebrania Rady, Rada może powoływać ze swojego składu stałe lub 

doraźne Komisje. 

2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności i likwidacji 

Komisji wymaga formy uchwały. 

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 

 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

§ 13 

1. Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i dokonywana jest w trybie  

i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

2. Traci moc Regulamin z dnia 4 kwietnia 2013 roku. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2019 r. 

 

 

 

 


