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Załącznik nr 1 

 

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2018r. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 
Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  
 

1. Rada Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  szkoły  działającym  na  podstawie  ustawy o prawie 
oświatowym, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.  

2. W skład Rady wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.  
3. W zebraniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły lub przez Radę za 

pośrednictwem Dyrektora Szkoły. Osoby te mogą uczestniczyć wposiedzeniu Rady Pedagogicznej 
z głosem doradczym.  

4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie 
w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.  
 

§1  
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  
2. Do obowiązków przewodniczącego rady należy: przygotowanie projektu porządku zebrania i ustalenie 

daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań rady, podpisywanie 
uchwał i protokołów, realizacja uchwał.  

3. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad. 
 

§2 
1. Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły powoływane przez Dyrektora Szkoły na czas 

określony lub nieokreślony.  
2. Cel i zakres pracy komisji lub zespołu określa Dyrektor Szkoły.  
3. Powierzone do wykonania zadania członkowie komisji wykonują w sposób rzetelny, staranny, terminowy, 

zgodny z prawem oświatowym oraz wewnątrzszkolnym, według ustalonych zasad, dbająco jak najwyższy 
merytoryczny poziom wykonywanego zadania. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek tego zespołu.  
5. Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego 

zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły.  
6. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły.  
7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady 

Pedagogicznej lub po zakończeniu realizacji zadania.  
 

 
§3 

1. Rada Pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie będącej członkiem rady.  
 
 

 
Rozdział 2 

Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej 
 

§ 4  
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
3) podejmowanie uchwał w sprawie projektów w szkole. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
2) projekt planu finansowego szkoły;  
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

 
§ 5 

1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo:  
1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat, zgodny z porządkiem zebrania, 
2) do głosowania na równych prawach;  
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3) do ochrony prawnej, jako urzędnik państwowy, w czasie wykonywania czynności służbowych; 
4) w sytuacjach wyjątkowych wnioskować do przewodniczącego rady o zwolnienie z obowiązku 

obecności podczas zebrania rady lub w pracach zespołu, komisji; 
5) zgłaszać wnioski o umieszczenie w porządku zebrania określonych spraw; 
6) wnioskować o zaproszenie na zebranie rady konkretnej osoby spoza rady;  
7) zapoznać się z protokołem i wnieść uwagi;  
8) występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora;  
9) wyrazić zgodę na promowanie warunkowe ucznia;  

10) występować z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania.  
2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:  

1) aktywnego uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, przygotowania na zebranie 
potrzebnych materiałów;  

2) potwierdzenia swojego udziału w zebraniu, na początku zebrania, podpisem na liście obecności 
dostępneju przewodniczącego zebrania;  

3) usprawiedliwienia swojej nieobecności: w przypadkach losowych, po przedstawieniu 
przewodniczącemu odpowiedniego usprawiedliwienia przewodniczący może usprawiedliwić 
nieobecność podczas zebrania członka Rady Pedagogicznej;  

4) składania sprawozdań z przydzielonych zadań;  
5) zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie zebrań Rady;  
6) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania z innymi członkami 

Rady;  
7) dbania o autorytet Rady;  
8) podporządkowania się uchwałom Rady, zarządzeniom Dyrektora; 
9) przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń, procedur i regulaminów. 

 
 

Rozdział 3  
Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania  

 
§ 6 

1. Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w rocznym planie pracy. 
2. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  
3. Uczestnictwo w zebraniach rady jest obowiązkowe.  
4. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, w obecności mniejszej liczby osób rada nie jest 

władna podejmować żadnych rozstrzygnięć.  
5. Przed rozpoczęciem posiedzenia następuje stwierdzenie prawomocności obrad, a następnie rada 

zatwierdza ich porządek w drodze głosowania.  
6. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje 

uzupełniania porządku.  
7. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie. 
8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone są  klasyfikacji i promocji, szkoleniom, nagłym sytuacjom 

zaistniałym na terenie szkoły.  
9. Rady klasyfikacyjne odbywają się z podziałem na klasy I – III oraz IV – VIII z oddziałami gimnazjalnymi do 

czasu ich wygaśnięcia. 
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7 

1. Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.  
2. Uchwała wprowadzająca zmiany podaje nową treść aktualnych przepisów.  
2. W przypadku znacznej liczby zmian, przewodniczący rady opracowuje i podaje Radzie do zatwierdzenia 

nowy tekst regulaminu.  
3.  

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r 
 
 

 
Podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej:  

 
 


