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REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. C. K. NORWIDA  
w DĄBRÓWCE 

 
Podstawa prawna 

1. art. 73 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1148) 

2. § 19 ust.1 Statutu Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. 

 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZACE ORGANIZACJI  

I FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 
 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkole. 
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział także, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej (np.: pracownicy ekonomiczni, 
administracji i obsługi szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, organu 
prowadzącego, specjaliści w zakresie omawianej tematyki itp.). 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Dyrektor szkoły może zlecić prowadzenie obrad wicedyrektorowi. 
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej wraz z protokólantem oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
6. Harmonogram planowych zebrań Rady Pedagogicznej, stanowiący część składową Planu Pracy Szkoły, 

opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia członkom Rady dyrektor szkoły na początku każdego roku 
szkolnego. Nauczyciele nie muszą być odrębnie powiadamiani o terminie zebrań Rady Pedagogicznej 
ujętych w zatwierdzonym harmonogramie. 

7. Nauczyciele są powiadamiani o terminie dodatkowych zebrań zarządzeniem dyrektora szkoły 7 dni 
wcześniej lub poprzez ogłoszenia w pokojach nauczycielskich,  a w sytuacjach nadzwyczajnych ustnie 1 
dzień wcześniej. 

8. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi jej zebranie i udziela głosu jej członkom. 
9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 
przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie z podpisami członków). 

11. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, doraźnych, nadzwyczajnych lub w powołanych komisjach i 
zespołach stałych lub doraźnych. 

12. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej, komisji i zespołów są organizowane w czasie pozalekcyjnym. 
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II. STRUKTURA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

1. W strukturze Rady Pedagogicznej działają: 
a) Zespoły Wychowawców, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący w danym oddziale oraz 

udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
b) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej 
c) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych 
d) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych 
e) Zespół Nauczycieli ds. Kultury Fizycznej 
f) Zespół Nauczycieli Języków Obcych 
g) Zespół Profilaktyczno - Wychowawczy 

2. Spośród   członków Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje doraźnie zespoły zadaniowe, w tym 
zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej. 

3. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół, który na bieżąco konsultuje i omawia problemy 
tego oddziału. Pracą Zespołu kieruje wychowawca klasowy. 

4. Przewodniczących zespołów wybierają członkowie zespołów.  
5. Przewodniczący zespołu kieruje pracą członków tego zespołu 
6. Zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowo-problemowych są protokołowane i odbywają się co 

najmniej dwa razy w roku: na pierwszym jest przedstawiany plan pracy, a na ostatnim sprawozdanie z 
działalności. 

7. Zespoły przygotowują na plenarne zebrania Rady Pedagogicznej projekty uchwał, stanowisk, opinii i 
wniosków. 

 
III. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 

4) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów - wnioski do kuratora o przeniesienie 

ucznia, 

8) ustalanie regulaminu swojej działalności, 

9) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian, 

10) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,  

11) przedstawienie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

12) zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego, 

13) cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego. 

14) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 

placówki. 

 

2. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej: 

 

1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania, 

2) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 
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4) uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

5) opiniowanie szkolnego wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

6) zgoda na uznanie szkoły za eksperymentalną, 

7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

8) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone w 

sprawie organizacji roku szkolnego, 

10) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych 

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

11) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu problemowo-

zadaniowego, 

12) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

13) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły, 

14) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

15) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, 

16) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,  

17) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły, 

18) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego w szkole, 

19) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

20) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania lub Kuratora Oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora), 

21) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

22) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy, 

23) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,  

24) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych środków, 

25) zaopiniowanie propozycji dyrektora dotyczących form realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
26) zezwolenie na indywidualny tok nauki, 

27) zezwolenie na indywidualny program nauki, 

28) analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na 

każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok,, 

29) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju, 

30) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły jednolitego stroju, 

31) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju,  

32) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga 

jednolitego stroju. 

 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany do Statutu szkoły i uchwala je po zaopiniowaniu ich przez 
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

4. Rada Pedagogiczna we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny 
system zapewniania jakości. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
informacje o działalności szkoły oraz do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wnioski wynikające ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
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6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

7. W przypadku określonym w pkt.6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od 
otrzymania wniosku. 

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
9. Każdy członek Rady Pedagogicznej może występować do dyrektora z wnioskami dotyczącymi 

doskonalenia pracy szkoły i innymi. Jeżeli kwestie nie są ujęte w porządku zebrania, umieszcza się je w 
sprawach różnych. 

10. Rada Pedagogiczna szkoły wybiera spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora 
szkoły organizowanego przez organ prowadzący szkołę. 

11. Rada Pedagogiczna w realizacji swych zadań współpracuje z innymi organami szkoły, nie naruszając ich 
kompetencji stanowiących. 

12. Rada Pedagogiczna opiniuje dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów zewnętrznych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia oraz wnioski 
rodziców o indywidualny program lub tok nauki. 
 

 
IV.  OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ 

 
Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania z członkami Rady, 
2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły, 
3. Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady, w jej zespołach, do których 

został powołany oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, 
4. Przedłożenia wyjaśnienia nieobecności na zebraniu Rady Pedagogicznej do dyrektora szkoły 

najpóźniej w ciągu trzech dni po zebraniu; nieusprawiedliwiona nieobecność jest traktowana jak 
uchybienie w obowiązkach pracowniczych, 

5. Realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 
6. Składania przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań, 
7. Nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

 
V. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 
1. Wszystkie decyzje Rady Pedagogicznej, również opinie, apele, stanowiska mają charakter uchwały. 
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 
3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.  

4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki. 

5. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 

6. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały: 

1) w sprawach, których wymagają tego przepisy prawa,   w tym w sprawach związanych z 

osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska, 

2) w sprawach personalnych dotyczących członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników 

szkoły,   

3) na zarządzenie prowadzącego zebranie, 
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4) na wniosek członka Rady Pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/2 liczby 

obecnych na zebraniu, po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania.  

7. W celu ustalenia wyników głosowania tajnego Rada Pedagogiczna powołuje w głosowaniu jawnym 

trzyosobową komisję skrutacyjną. Komisja sprawdza i rozdaje karty do głosowania oraz instruuje o 

technice głosowania. 

1) Głosy oddawane są do urny w obecności co najmniej dwóch członków komisji. 

2) Komisja ogłasza ustalone wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole. 

3) Opieczętowane przez komisję karty do głosowania Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

przechowuje do dnia zatwierdzenia protokołu. 

4) W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 

8. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami 

prawa: 

1) o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

oraz organ nadzoru pedagogicznego, 

2) organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, 

3) rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest ostateczne. 

 
 

VI. RAMOWY PORZĄDEK OBRAD 
 

Przyjmuje się następujący ramowy porządek zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej: 
1. Ustalenie liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności. 

Ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum. 
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej. 
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Realizacja porządku obrad. 
5. Wolne wnioski. 
6. Podsumowanie obrad. 

 
VII. PROTOKOŁOWANIE ZEBRAŃ 

 
1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane przez wyznaczonego na okres jednego roku szkolnego 

członka Rady Pedagogicznej.  
2. Przyjmuje się załącznikową formę protokołowania z wykorzystaniem dokumentów w postaci wydruku 

komputerowego, stworzonych przez członków Rady Pedagogicznej za pomocą edytora tekstu 
dostępnego w szkole, czcionką nie większą niż 12 pkt. 

3. Termin sporządzenia protokołu nie może przekraczać 7 dni roboczych od terminu zebrania. 
4. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej obejmuje następujące i w odpowiedniej kolejności podane 

elementy: 
a) tytuł, 
b) przedmiot, rodzaj i cel zebrania, 
c) informacje o liczbie obecnych i nieobecnych, 
d) przyjęty porządek zebrania, 
e) informacje o chronologicznym przebiegu zebrania ujęte w formie osobnych akapitów,  
f) informację o liczbie stron, 
g) podpis przewodniczącego potwierdzający zgodność protokołu z rzeczywistym przebiegiem zebrania, 
h) podpis protokolanta. 

5. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
6. Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania: 
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a) zapisuje się porządek zebrania; 
b) nie podaje się zbędnych informacji typu „dyrektor serdecznie powitał nauczycieli”, „następnie 

udzielił głosu”, „podziękował za zabranie głosu” itp.; 
c) zbędny jest zapis pytań i odpowiedzi w dosłownym brzmieniu; 
d) ze względu na wartość archiwalną protokołów należy zadbać o sformułowania poprawne pod 

względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym; 
e) protokoły powinny zawierać krótkie i zwięzłe zapisy wytyczające kierunki działania ze wskazaniem 

terminów i wykonawców; 
f) wnioski powinny zmierzać do doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nie powinny to 

być ogólne sformułowania kierowane do wszystkich i do nikogo, o bliżej nie sprecyzowanych 
terminach działań, np.: „nasilić współpracę z rodzicami”, „wdrażać dzieci do samodzielności” itp.; 

g) przy klasyfikowaniu zwraca się szczególną uwagę na przyczyny niepowodzeń uczniów i ustala środki 
zaradcze; 

h) lista obecności na zebraniu stanowi zawsze załącznik nr 1 do protokołu. 
 
7. Załącznikami do protokołu mogą być m. in. uchwały, plany, sprawozdania, zestawienia, harmonogramy, 

uzasadnienia itp.  
8. Każdy członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z treścią protokołu z poprzedniego zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej poprzez 
przeczytanie protokołu. Księga protokołów jest przechowywana w kancelarii i w każdej chwili jest do 
wglądu dla członków Rady Pedagogicznej. Dodatkowo jest wykładana w pokoju nauczycielskim w 
terminie 3 dni przed kolejnym zebraniem. 

9. Każdy członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany zapoznać się z protokołami zebrań Rady 
Pedagogicznej, na których nie był obecny. 

10. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi do protokołu należy zgłosić w czasie przyjmowania protokołu do 
protokolanta i pisemnie w formie zdania odrębnego dołączyć do protokołu kolejnego zebrania. 

11. Wydrukowane protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z załącznikami są przechowywane w 
kancelarii szkoły.  

12. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą Księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się 
klauzulą „Księga protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w 
Dąbrowce w roku szkolnym …………………. Księga zawiera ……stron”. Na wstępie umieszcza się rejestr 
protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający daty zebrań, liczbę stron poszczególnych 
protokołów, liczbę załączników, numery stron w protokolarzu, datę przyjęcia protokołu. 

13. Księga protokołów podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami i nie może być wynoszona 
poza budynek szkoły.   

 
 

VIII. POSTANOWIENA KOŃCOWE 

 
1. Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w trybie przewidzianym dla 
podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je 
pominięto. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 
Przyjęto Uchwałą Nr 11/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida  

z dnia 25 lutego 2020r. 

 


