
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie   

 Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. 

 

I.  Postanowienia ogólne 

§1 

Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół i 

niniejszego regulaminu. 

§2 

Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym za realizację programu dydaktyczno-

wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem opiniująco-

doradczym dyrektora Zespołu Szkół. 

§3 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§4 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu Szkół i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole Szkół. 

§5 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół.  

 

 

II.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej 

§6 

Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych. 

 

§7 

1.W celu realizacji swoich zadań Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły oraz 

określać tryb ich prac.  

2. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor Zespołu Szkół.  

3. Rada Pedagogiczna może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego 

przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą 

obejmować: 



 a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie opinii 

w sprawie wyboru programu nauczania oraz podręcznika,  

 b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów  

wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,  

  c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów. 

 

§8 

 Pracami komisji lub zespołu kieruje przewodniczący komisji lub zespołu. 

 

§9 

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

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

§10 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane:  

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

b) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół,  

d) w miarę bieżących potrzeb. 

§11 

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół, 

na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół Szkół 

albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

§12 

Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:  

a) realizacji uchwał rady bądź analizowania stopnia ich realizacji,  

b)  przedstawiania Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół,  

c)zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu             

i form ich realizacji,  

d) pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

e)zawiadamiania o terminie jej posiedzenia w formie pisemnej, poprzez zwyczajowo ustalone 

sposoby, na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady oraz podania przewidywanego 

porządku zebrania,  



f) dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli. 

 

§13 

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych przewodniczący może zwołać zebranie poza 

ustalonymi terminami, w terminie krótszym niż zawarty w § 12 pkt e. 

 

§14 

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół posiedzenie Rady Pedagogicznej może poprowadzić 

osoba przez niego wyznaczona. 

 

III. Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 

§15 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół,  

b) zatwierdzanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole 

Szkół,  

d) ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli,  

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,  

f) ustalanie zmian w Statucie Zespołu Szkół,  

g) zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym: - programu wychowawczego, - 

programu profilaktyki. 

§16 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                

i pozalekcyjnych,  

b) projekt planu finansowego Zespołu Szkół, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

e) projekt programu rozwoju Zespołu Szkół. 

 



§17 

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ prowadzący Zespół Szkół jest 

zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić Radę Pedagogiczną o 

jego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

 

IV. Podejmowanie uchwał 

§18 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

§19 

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jeżeli nie zdecyduje inaczej. 

 

§20 

Każdy członek Rady Pedagogicznej może złożyć uzasadniony wniosek o utajnienie 

głosowania. Wniosek musi uzyskać akceptację większości członków Rady Pedagogicznej          

w głosowaniu jawnym. 

§21 

Głosowanie nad sprawami personalnymi członków Rady odbywa się w sposób tajny. 

 

§22 

Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i rodziców uczniów Zespołu 

Szkół. 

 

§23 

Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący Zespół Szkół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

V. Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej 

§24 

Członkowie Rady Pedagogicznej są obowiązani do:  

a) czynnego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady,  

b) wykonywania prawomocnych uchwał Rady,  



c) składania sprawozdań przed Radą z wykonania nałożonych zadań. 

 

§25 

Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Nieobecność należy 

usprawiedliwić u przewodniczącego Rady. 

 

§26 

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół.  

 

 

VI. Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej 

 

§27 

Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły w wersji elektronicznej. 

 

§28 

1. Podstawowymi dokumentami z posiedzeń Rady Pedagogicznej są protokoły wraz z 

uchwałami. Dokumentację pracy Rady Pedagogicznej stanowią:  

a) protokoły poszczególnych posiedzeń,  

b) listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości,  

c) uchwały Rady wraz z załącznikami, d) pisemne sprawozdania.  

2. Dokumenty te są opieczętowane, podpisane przez dyrektora Zespołu Szkół i archiwizowane 

w oddzielnych teczkach. 

§29 

1.Protokół posiedzenia powinien zawierać:  

a) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał,  

b) listę obecności członków Rady oraz listę osób zaproszonych na posiedzenie Rady,  

c) porządek obrad,  

d) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych wniosków,  

e) podpisy przewodniczącego i protokolanta.  

2.Protokół posiedzenia protokolant sporządza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. 

 



 

§30 

Protokoły są udostępniane na terenie Zespołu Szkół jej nauczycielom, upoważnionym osobom 

reprezentującym organ prowadzący Zespół Szkół lub organ nadzoru pedagogicznego.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

§31 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decydują postanowienia ustawy o 

systemie oświaty, przepisy odpowiednich rozporządzeń MEN oraz zapisy Statutu Zespołu 

Szkół. 

§32 

Organem uprawnionym do wprowadzania zmian w regulaminie jest Rada Pedagogiczna. 

 


