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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26          

w Radomiu  

 

uchwalony na podstawie art. 73 ust. 2  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
 
 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 
1. Rada Pedagogiczna (zwana dalej radą)  jest kolegialnym organem szkoły działającym na 

podstawie prawa oświatowego, Statutu PSP nr 26 i niniejszego regulaminu. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodząc wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą lub na 

wniosek członków Rady Pedagogicznej. Mogą to być: 

- pracownicy administracji i obsługi szkoły; 

- przedstawiciele rodziców ( Rady Rodziców ); 

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego; 

- przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Osoby te mogą uczestniczyć w zebraniu rady z głosem doradczym, brać udział w dyskusji, nie 

biorą zaś udziału w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, które wiąże się  

z celem ich zaproszenia. 

 

§ 2 
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

2. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności: przygotowanie projektu porządku 

zebrania i ustalenie daty, godziny i miejsca zebrania, powiadamianie członków rady  

o planowanym zebraniu, prowadzenie zebrania, realizacja uchwał. 

3. Przewodniczący ponadto zobowiązany jest do:  

- tworzenia atmosfery życzliwego i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady  

w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 

- oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

- dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 

- zapoznania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami i omawiania trybu i form ich 

realizacji, 

- zasięgania opinii rady w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, 

- czuwania nad realizacją uchwał rady oraz analizowanie stopnia ich realizacji, 

- przedstawianie radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków 

wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 
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- przekazywania odpowiednich wniosków rady do organu prowadzącego lub nadzorującego 

szkołę, 

- udostępniania uprawnionym osobom zatwierdzonych protokołów z zebrań rady, 

- dbania o dokumentację Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego zebrania. 

5. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, dyrektor szkoły 

może przekazać pełnienie tej funkcji wicedyrektorowi. 

 

§ 3 
1. Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje doraźne i zespoły zadaniowe. 

2. Cel i zakres pracy komisji lub zespołu określa dyrektor szkoły. 

3. Działalność komisji lub zespołu może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej 

działalności szkoły i pracy nauczycieli. 

4. Pracą komisji kieruje lider (przewodniczący) wybrany przez członków komisji lub zespołu.  

5. Powierzone do wykonania zadania członkowie komisji lub zespołu wykonują w sposób 

rzetelny, terminowy, zgodny z prawem oświatowym i wewnątrzszkolnym. 

6. Komisja lub zespól informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do 

zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

 

Rozdział 2. 

Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej 

 

§ 4 
Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo: 

1. Wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany, zgodny z porządkiem zebrania temat. 

2. Głosowania na równych prawach. 

3. Do ochrony prawnej, jako urzędnicy państwowi, w czasie wykonywania czynności 

służbowych. 

4. Zgłaszania wniosków o umieszczenie w porządku zebrania określonych spraw. 

5. Wnioskowania o zaproszenie na zebranie rady konkretnej osoby spoza rady. 

6. Zapoznania się z protokołem i wniesienia uwag dotyczących zauważonych usterek. 

 

§ 5 
Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek: 

1. Aktywnego uczestniczenia w zebraniach rady i przygotowania potrzebnych materiałów. 

2. Potwierdzenia swojego udziału w zebraniach podpisem na liście obecności. 

3. Usprawiedliwienia swojej nieobecności poprzez powiadomienie przewodniczącego o jej 

przyczynach. 

4. Składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań. 

5. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania z innymi 

członkami rady. 

6. Dbania o autorytet rady. 

7. Zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie zebrań rady. 

8. Podporządkowania się uchwałom i zarządzeniom dyrektora. 

9. Przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń, procedur i regulaminów. 
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Rozdział 3. 

Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 

§ 6 
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian i przedstawienie do uchwalenia Radzie 

Pedagogicznej; 

2) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

3) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole ( po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ) ; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

8) promowanie ucznia raz w cyklu kształcenia, który nie zdał poprawki; 

9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Prezydenta Miasta, Kuratora 

Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, 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) szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny; 
6) pracę dyrektora (w formie pisemnej opinii) w przypadku dokonywania jego oceny pracy 

zawodowej na wniosek organu prowadzącego lub nadzorującego pracę szkoły; 
7) propozycje dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w wymiarze do 8 dni. 

3. Rada Pedagogiczna może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,  

a w szczególności: 
1) w sprawie dokonania zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego; 
2) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora; 
3) do dyrektora szkoły z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora 

szkoły; 
4) do dyrektora szkoły oraz za jego pośrednictwem do organu prowadzącego szkołę  

z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania, wychowania i opieki  

w szkole; 
5) zapraszania na zebrania rady osób nie będących jej członkami; 

6) do przewodniczącego rady o zorganizowanie zebrania rady; 

7) o powołanie specjalnych komisji w razie takiej potrzeby; 

8) wybierania spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły 
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organizowanego przez organ prowadzący szkołę. 

4. Opinie Rady Pedagogicznej nie muszą być uwzględniane przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 4. 

Zebrania Rady Pedagogicznej i sposób ich zwoływania 

 

§ 7 
1. Rada Pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym,  

a w szczególności przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie każdego semestru, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: 

- przewodniczącego rady; 

- na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny ; 

- na wniosek organu prowadzącego szkołę ; 

- co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej ; 

3. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora. Inicjator powinien określić zwięźle cel jego 

skierowania. 

4. Wnioskodawcom przysługuje prawo proponowania terminu zebrania, lecz ostateczna 

decyzja w tej sprawie należy do przewodniczącego. 

5. Przewodniczący powiadamia członków rady o planowanym zebraniu poprzez e-dziennik,  

co najmniej 7 dni przed jego terminem. 

6. Zebrania rady zwołane w trybie pilnym nie wymagają przestrzegania 7-dniowego terminu. 

 

§ 8 
1. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

2. Uczestnictwo w zebraniach rady jest obowiązkowe. 

3. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, w obecności mniejszej liczby 

osób rada nie jest władna podejmować żadnych rozstrzygnięć. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (stwierdzenie kworum) następuje na początku zebrania, 

w pierwszym jego punkcie na podstawie podpisanej przez członków listy obecności. 

5. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz 

propozycje uzupełniania porządku.  

6. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie. 

7. Sprawy omawiane na zebraniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową, która 

obowiązuje wszystkich jej uczestników. 

 

§ 9 
1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad Rady Pedagogicznej: 

1) ustalenie liczby członków obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności; 

2) ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum; 

3) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania rady (po uwzględnieniu uwag członków 

rady); 

4) ewentualny wybór komisji lub zespołów (komisja uchwał i wniosków, komisja 

skrutacyjna itp.); 

5) realizacja porządku obrad; 

6) wnioski różne, wolne głosy; 

7) podsumowanie obrad. 
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Rozdział 5. 

Tryb podejmowania uchwał i wyrażania opinii przez Radę Pedagogiczną 

 

§ 10 
1. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały we wszystkich sprawach zgodnie ze swoimi 

kompetencjami. 

2. Wszyscy członkowie rady w głosowaniu dysponują jednym głosem. 

3. Głosowanie nad przyjęciem uchwał Rady Pedagogicznej może odbywać się w trybie 

jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym. 

4. Rada Pedagogiczna głosuje w sposób jawny przez podniesienie ręki. Natomiast                       

w przypadku wniosku jednego z członków rady może głosować w trybie tajnym. 

5. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart oznaczonych pieczątką szkoły  

i przeprowadzane jest przez odpowiednią komisję. Liczy się głosy „za”, „przeciw”  

i „wstrzymujące się”. Wybór osób poprzedza wyrażenie zgody na kandydowanie.  

W przypadku uzyskania równej liczny głosów o wyniku decyduje przewodniczący. 

6. Uchwały dotyczące spraw personalnych członków rady są podejmowane w trybie tajnym, 

chyba że członkowie rady zadecydują inny tryb głosowania. 

7. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków: zwykła większość głosów oznacza w głosowaniu przewagę głosów 

„za” nad głosami „przeciw”. 

8. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym do ustalenia wyników powołuje się 

komisję skrutacyjną. 

9. Uchwała zawiera tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego. 

10. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

11. Integralną częścią uchwał są załączniki. 

12. Uchwały podjęte przez radę obowiązują wszystkich członków Rady Pedagogicznej. 

13. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, 

że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały 

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę może uchylić uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  

z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny po 

poinformowaniu organu prowadzącego szkołę w tym względzie jest ostateczna. 

 

§ 11 
1. Rada Pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. 

2. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 

3. Opinia zawiera uzasadnienie. 

 

Rozdział 6. 

Prowadzenie dokumentacji pracy Rady Pedagogicznej 

 

§ 12 
1. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów, która przechowywana 

jest w gabinecie dyrektora szkoły. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej protokołowane są przez protokolanta w formie wydruku 

komputerowego.  
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3. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej zawiera: 

1) numer, datę oraz numery podjętych uchwał, 

2) listę członków rady z wyszczególnieniem osób obecnych i nieobecnych oraz 

wyszczególnienie osób zaproszonych, jeśli takie były, 

3) porządek obrad, 

4) stwierdzenie prawomocności zebrania, 

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść zgłoszonych wniosków, 

7) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

4. W zależności od tematyki do protokołu mogą być dołączane załączniki. 

5. Protokoły z zebrania Rady Pedagogicznej pisze osoba zwana protokolantem, która 

wybierana jest przez członków rady na okres 2 lat. 

6. Każda strona protokołu i załączników jest parafowana w dolnym rogu przez protokolanta  

i przewodniczącego rady. 

7. W terminie 14 dni od daty zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując go 

w wersji elektronicznej. 

8. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia na piśmie ewentualnych poprawek 

przewodniczącemu. 

9. Na kolejnym zebraniu uwzględnia się uwagi członków rady, zgłoszone w trybie określonym 

w ust. 8 i zatwierdza protokół. 

10. Niezgłoszenie  żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. 

11. Protokół do wglądu znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły. 

12. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane w formie elektronicznej są 

przechowywane na twardym dysku komputera dyrektora i protokolanta, a ich kopia na 

nośniku elektronicznym. Zarówno komputery, jak i nośnik są zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

13. Wydrukowane protokoły z dwóch lat szkolnych są oprawione i przechowywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

14. Dane dotyczące klasyfikacji i inne materiały przygotowane na posiedzenia dostarczane są 

protokolantowi w wersji elektronicznej lub przesyłane poprzez pocztę e-mail. 

15. Decyzje o udostępnieniu księgi protokołów należą do kompetencji dyrektora szkoły. Księgę 

udostępnia się przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę oraz członkom Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13 
1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu swojego regulaminu przyjmuje go w drodze uchwały. 

2. Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

3. Uchwała wprowadzająca zmiany podaje nową treść aktualnych przepisów. 

4. W przypadku znacznej liczby zmian przewodniczący rady opracowuje i podaje radzie do 

zatwierdzenia nowy tekst regulaminu. 

5. Traci moc regulamin obowiązujący od dnia 13 września 2007 r. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

 


