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Załącznik nr 1 

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy 

REGULAMIN  DZIAŁALNOŚCI  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

§1  

Uwagi ogólne 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym organem  w zakresie 

jej statutowych działań i zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który w wyjątkowych 

wypadkach kompetencje te może przekazać wicedyrektorowi. 

§ 2  

Formy działalności Rady Pedagogicznej 

1. Rada prowadzi swe prace na zebraniach plenarnych organizowanych 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. 

2. Zebrania rady nieujęte w rocznym planie dydaktyczno – opiekuńczo - 

wychowawczym szkoły są zebraniami nadzwyczajnymi. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane: 

a. z inicjatywy Dyrektora Szkoły, w celu realizacji podstawowych 

obowiązków statutowych szkoły, 

b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady, złożony w 

sekretariacie szkoły, 

c. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, 

d. na wniosek organu prowadzącego nadzór pedagogiczny. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. 
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5. Członkowie rady winni być powiadamiani o terminie i porządku posiedzenia na 

co najmniej tydzień przed jego odbyciem. 

6. Obowiązek skutecznego powiadomienia członków rady o terminie i        

porządku posiedzenia ciąży na przewodniczącym rady. 

7.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły w obszarach 

dydaktycznym i wychowawczym. 

 

§3 

Prawa i obowiązki członków rady 

1. Każdy z członków rady ma prawo do występowania w sprawach dotyczących 

szkoły i jej pracowników oraz uczniów. 

2. Przewodniczący rady w szczególności: 

a. zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, 

b. przygotowuje i podpisuje uchwały rady, 

c. podpisuje wraz z protokolantem protokoły z posiedzenia rady, 

d. realizuje podjęte uchwały. 

 

3. Do kompetencji stanowiących rady należy: 

a. zatwierdzanie planów pracy szkoły zaopiniowanych przez Radę Rodziców, 

b. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji, 

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

d. ustalenie organizacji szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b. projekt planu finansowego szkoły, 

c. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
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d. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

e. kandydaturę nauczyciela na stanowisko wicedyrektora szkoły. 

5. Członek rady zobowiązany jest w szczególności do: 

a. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i współdziałania 

wszystkich członków rady, 

b. przestrzegania prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, 

c. realizacji uchwał rady, 

d. składania przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań, 

e. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady lub 

komisjach, do których został wybrany. 

6. Przewodniczący Rady wybiera z grona pedagogicznego protokolanta, który 

odpowiedzialny jest za dokumentację rady.  

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły albo jego zmian 

i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora Szkoły. 

9. W przypadku określonym w § 3 pkt. 8, organ uprawniony do odwołania jest 

      zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 

otrzymania wniosku. 

§4 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej 

1. Członek rady  przed rozpoczęciem posiedzenia podpisuje listę obecności. 

2. Przewodniczący rady, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdza czy jest quorum i 

przeprowadza jego kontrolę przed głosowaniem istotnych uchwał. 

3. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

4. W przypadku braku quorum o rozpoczęciu lub kontynuacji posiedzenia rady 

decyduje jej przewodniczący. 

5. Na wniosek członka rady lub w sprawach personalnych rada podejmuje uchwały                    

w głosowaniu tajnym. 
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6. Członek rady powinien dążyć do sprawnego odbywania się posiedzenia rady. W 

tym celu należy: 

a. solidnie przygotować się do wystąpień sprawozdawczych i analitycznych, 

b. uczestniczyć w dyskusji głosem merytorycznie zgodnym z tematem dyskusji, 

c. kończyć wystąpienia sformułowaniem wniosku, 

d. prezentować poglądy w oparciu o fakty, kierując się obiektywizmem i etyką 

zawodową, 

7. Członkowie rady zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej,  

§5 

Dokumentacja rady 

1. Z zebrania rady sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego. 

2. Istotnym materiałem, na podstawie którego protokolant sporządza protokół 

są sprawozdania liderów zespołów, opiekunów kół i innych nauczycieli. 

3. Do protokolarza dołączone są załączniki.  

4. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 10 dni roboczych od daty posiedzenia 

rady w formie elektronicznej. 

5. Protokolarz Rady Pedagogicznej udostępniany jest członkom rady, pracownikom 

organu prowadzącego oraz nadzorującego szkołę w bibliotece szkolnej. 

6. Członek rady pedagogicznej zapoznaje się z zapisami księgi protokołów w 

bibliotece szkoły. 

7. Członek Rady Pedagogicznej może wnosić poprawki i uzupełnienia bądź inne 

uwagi do protokołu na kolejnym posiedzeniu rady. 

 

§6 

Uwagi końcowe 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, jeżeli są one niezgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami. 

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 


