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1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły jako jej 

przewodniczący oraz wszyscy pracownicy  Rady Pedagogicznej. 

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z 

głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

2. Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:  

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

b) na zakończenie każdego semestru w związku z 

podsumowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, 

c) w miarę bieżących potrzeb, z inicjatywy co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły, organu 

prowadzącego i nadzorującego Szkołę. 

3. Rada Pedagogiczna może obradować w powołanych przez 

siebie komisjach i zespołach:  

a) członek rady jest zobowiązany do uczestnictwa w 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz do samokształcenia, 

b) składania sprawozdań w formie ustnej, bądź na polecenie 

Dyrektora Szkoły  pisemnej,  z wykonania przydzielonych 

zadań. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane w czasie 

pozalekcyjnym, a o terminie rady jej członkowie są 

powiadomieni co najmniej 3/4 dni wcześniej. 

5. Do kompetencji  stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 
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a) zatwierdzenie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły opracowanych przez komisje 

powołane odrębnymi zarządzeniami; 

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzania  innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych w szkole, po ich 

zaopiniowaniu w formie projektów przez Radę Rodziców 

Szkoły; 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego 

nauczyciela w szkole; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z  listy 

uczniów. 

6. Uchwały podejmowane przez Radę Pedagogiczną są: 

- numerowane; 

- określają przedmiot sprawy i podstawę prawną; 

- wyznaczają odpowiedzialnych; 

- ustalają terminy realizacji. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły; 

b) projekt planu wykorzystania środków finansowych w 

ramach przyznanych szkole limitów; 

c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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e) zatwierdzenie wniosków stałych i doraźnych komisji 

zespołów Rady Pedagogicznej; 

f) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie realizacji 

zadań planu  pracy dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły oraz organizacyjnych i materialnych 

warunków  pracy szkoły; 

g) Rada może zgłosić swoich członków na kandydata do 

pełnienia funkcji kierowniczych; 

h) programy nauczania i podręczniki do nauczania na 

poszczególnych etapach. 

8.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły, albo 

jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora według odrębnych 

przepisów. 

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu  

prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do 

Dyrektora o  odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 

w szkole. 

11.  Kolejność głosowania przedłożonych wniosków jest 

ustalana przez przewodniczącego.  

12.  Rada Pedagogiczna ustala i zatwierdza regulamin swojej 

działalności.  

13.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

14.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie 

ujawnienia spraw poruszonych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także innych pracowników Szkoły. 
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15.  Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej podpisuje 

przewodniczący.  Członkowie obecni na radzie podpisują listę 

obecności. 

16.  Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani 

do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia 

przewodniczącemu Rady Pedagogicznej ewentualnych 

poprawek w terminie 21 dni od sporządzenia protokołu.  

W przypadku protokołu Rady Pedagogicznej przed wakacjami 

czas zgłoszenia poprawek zostaje wydłużony do kolejnego 

zebrania Rady Pedagogicznej w sierpniu. 

17.  Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu 

zgłoszonych poprawek do protokołu. 

18.  Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest 

obowiązkowy. 

19. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach zwolnić 

członka Rady Pedagogicznej z udziału w posiedzeniu, na jego 

prośbę. 

  

 


