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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

Zespołu  Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie 

  

 

§ 1 

  

1.  Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły powołanym do  

rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności szkoły w ramach 

swoich kompetencji. 

 

2.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a)  zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, 

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

c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły, 

d)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, 

e)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

 

3.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a)  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b)  projekt planu finansowego szkoły, 

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

d)  propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

4.  Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

  

 

§ 2 

  

1. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością 

dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. 

  

§ 3 

  

1.   W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

  

 

§ 4 

  

1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do: 
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a)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w 

podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 

b) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej  pracy, podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

 c)  dbania o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli, 

d)  zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i 

form ich realizacji. 

 

 

§ 5 

  

 1.  Członek Rady jest zobowiązany do: 

a)   współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich   

członków Rady, 

 b)    przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń  Dyrektora, 

 c)    czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których 

został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

 d)     realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

       e)     składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 

       f)      przestrzegania tajemnicy obrad rady. 

  

                                                             § 6 

  

1.   Rada wykonuje swoje zadania zgodnie planem pracy szkoły. 

2.   Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 

3.   Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

  

§ 7 

  

1.    Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu nadzorującego szkołę, co 

najmniej 1/3 członków rady, a także przewodniczącego Rady Szkoły. 

  

§ 8 

  

1.    Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników nauczania uczniów /klasyfikacji, promocji/ i 

śródrocznym/rocznym podsumowaniem wyników pracy szkoły oraz w miarę potrzeb. 

  

§ 9 

  

1.    Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych; uchwały Rady obowiązują wszystkich 

pracowników i uczniów. 

2.    Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej 

członków. 
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3.    Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym; tryb 

głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym. 

  

§ 10 

  

1.    Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje. 

2.    Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy 

nauczycieli. 

3.    Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej. 

4.    Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułuje wnioski do zatwierdzenia przez 

Radę. 

  

  

§ 11 

  

1.    Rada pedagogiczna wyłania ze swojego składu: 

a)    dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, powołanej przez organ prowadzący, w celu 

dokonania wyboru dyrektora szkoły, 

b)    jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. 

2.     Wybory są tajne, chyba że zostanie przegłosowany jawny sposób wyboru delegatów. 

3.     Przedstawicieli wybiera się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków 

Rady Pedagogicznej. 

4.     Spośród kandydatów wybiera się osoby, które uzyskały najwięcej głosów. 

  

 

§ 12 

  

1.     Z zebrania Rady lub komisji sporządza się protokół, który w terminie 7 dni od daty zebrania 

wpisuje się do księgi protokołów; załącznikiem do protokołu jest lista obecności na posiedzeniu. 

2.     Protokół zebrania Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady 

zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i 

zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad; rada na następnym posiedzeniu 

decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 

3.     Podstawowymi dokumentami działalności rady jest księga protokołów i księga uchwał. 

4.     Księgi protokołów i księgę uchwał należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, 

upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym 

przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

 

 

 

 



Strona 4 z 4 
 

Regulamin głosowania Rady Pedagogicznej 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej, opiniowanie regulaminów i innych spraw związanych z bieżącą 

działalnością szkoły podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ 

składu osobowego Rady. 

2. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma przewodniczący zebrania. 

3. Głosowanie może być jawne – rozstrzygane zwykłą większością głosów.  

4. W przypadku głosowań osobowych, lub innych (np. postępowanie wyjaśniające, inne trudne) – 

stosuje się głosowanie tajne – rozstrzygane bezwzględną większością. Przez większość 

bezwzględną rozumieć należy 50% +1 głos „za” obecnych na posiedzeniu członków Rady. 

5. Opiniuje pracę dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy składu Rady.  

6. Podczas głosowania opiniującego pracę dyrektora szkoły zainteresowana osoba – dyrektor 

szkoły − przekazuje prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady −  wicedyrektorowi i na czas 

procedury związanej z wystawieniem opinii o swojej pracy opuszcza salę obrad Rady 

Pedagogicznej. 

7. Wybory tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród 

członków Rady. 

8. Komisja skrutacyjna ze swego składu wybiera przewodniczącego, który przygotowuje stosowną 

ilość kart do głosowania i przeprowadza głosowanie. 

9. W głosowaniu tajnym członek komisji skrutacyjnej przekazuje członkom Rady Pedagogicznej 

karty do głosowania, po czym członkowie Rady dokonują aktu tajnego głosowania i wrzucają 

karty do urny, znajdującej się w sali obrad, w kolejności wyczytanej przez przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej. 

10. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego miejsca odpowiadającego słowu 

,,tak’’ lub ,,nie” na znak poparcia lub negacji spraw których głosowanie dotyczy. 

11. Każdy członek Rady obecny na sesji dysponuje jednym głosem. 

12. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna otwiera urnę, liczy ilość oddanych głosów, 

sprawdza ilość głosów ważnych i nieważnych, sporządza protokół z przeprowadzonego 

głosowania, pod którym podpisuje się cała komisja, a następnie przewodniczący zapoznaje 

członków Rady z wynikami głosowania. 

13. W przypadku nieuzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów głos 

decydujący w sprawie ma przewodniczący zebrania. 

14.Opinię Rady Pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły ujmuje się w formie pisemnej.   Zawiera 

ona podpisy przewodniczącego zebrania i członków Rady obecnych na zebraniu. Następnie 

dokument ten przekazuje się organowi prowadzącemu lub nadzorującemu (w zależności od 

potrzeb zasięgania tej opinii), a fakt sporządzenia odnotowuje w protokolarzu Rady 

Pedagogicznej. 

 


