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Leżajsk, listopad 2001 roku 
 



§ 1 
 

Na podstawie art. 43, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  

z późniejszymi zmianami oraz statutu placówki z dnia 01 września 2001 r. wprowadza się 

uchwałą Rady Pedagogicznej niniejszy regulamin. 

 

 

§ 2 
 

Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i  realizuje swoje uprawnienia /ustawa  

o systemie oświaty art. 41 i 42/ na posiedzeniach plenarnych i poprzez działanie komisji  

i zespołów. 

Komisje i zespoły przygotowują na plenarne posiedzenia Rady projekty uchwał 

stanowiących, opinii i wniosków. 

 

§ 3 
 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

W przypadku jego nieobecności posiedzenie prowadzi wskazany przez niego członek Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 4 
 

 

Rada Pedagogiczna powołuje ze swego składu zespoły problemowo-zadaniowe: 

 

ds. programu wychowawczego szkoły, 

ds. wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, 

przedmiotów humanistycznych, 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

kształcenia zintegrowanego. 

Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami o powołanie innych 

zespołów tego typu. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek 

członków zespołu. 

Na zaproszenie przewodniczącego zespołu, udział w jego pracach może wziąć osoba spoza 

Rady /ekspert, konsultant/ z głosem doradczym.  

Cele i zadania zespołu zostaną ustalone przez członków zespołu. 

 

§ 5 
 

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną. 

 

Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na trzy dni 

przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad. W wyjątkowych 

przypadkach okres ten może nie być zachowany. 

Planowane posiedzenie plenarne musi być odpowiednio przygotowane przez 

Przewodniczącego Rady. 

Każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag  

i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. 



Pracą zespołu kieruje ich przewodniczący. 

Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów. 

By były prawomocne, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady. 

Głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu większości uchwał. 

Głosowanie tajne stosuje się przy podejmowaniu: 

a/ opinii w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych w szkole, 

b/ w sprawach wniosków personalnych /nagród, odznaczeń/,  

c/ na wniosek członków Rady. 

Aby przeprowadzić tajne głosowanie, Rada wybiera każdorazowo komisję skrutacyjną. 

Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy. 

 

 

§ 6 
 

 

Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu 

roku szkolnego: 

a/ ostatni tydzień sierpnia /przed rozpoczęciem roku szkolnego/ - przygotowanie do 

roku szkolnego, zmiany kadrowe, 

b/ połowa listopada /w połowie I semestru/ - tematyka szkoleniowa 

c/ koniec stycznia /po zakończeniu I semestru/ - zatwierdzenie wyników  

klasyfikowania  

d/ po feriach zimowych - podsumowanie I semestru, uwagi dyrektora szkoły 

dotyczące nadzoru pedagogicznego, 

e/ w połowie II semestru - tematyka szkoleniowa 

f/ koniec czerwca /po zakończeniu II semestru/- zatwierdzenie wyników 

klasyfikowania i promowania. 

g/ koniec czerwca - początek lipca /po zakończeniu zajęć szkolnych/ - uogólnione 

wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, podsumowanie 

całorocznej pracy. 

2. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek: 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, jednej  

trzeciej członków Rady Pedagogicznej /zgłoszony pisemnie, z podpisami członków/ 

oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady. 

 

§ 7 
 

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych: 

a/ ustalenie liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy  

obecności, powitanie zaproszonych gości Rady, ustalenie, czy na sali znajduje się  

wymagane dla prawomocności uchwał quorum, 

b/ uchwalenie /zatwierdzenie/ porządku obrad, 

c/ ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych /np. komisja skrutacyjna, 

komisja wniosków itp./. 

d/ realizacja porządku obrad  

omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii, 

dyskusja, 

ustosunkowanie się do pytań, wniosków, zastrzeżeń, 

podjęcie uchwały przez głosowanie, 

e/ wnioski różne, wolne głosy, 



f/ uporządkowanie wniosków i głosów /komisja wnioskowa lub przewodniczący  

obrad/, 

g/ podsumowanie obrad. 

2. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej.  

Obrady protokołuje członek Rady wyznaczony przez przewodniczącego Rady /w porządku  

alfabetycznym/. 

Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad i protokolanta. 

Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się  

w kancelarii szkoły.  

 

§ 8 
 

Protokół wykłada się do wglądu członkom Rady na okres siedem dni w kancelarii szkoły. W 

tym terminie mogą oni zgłaszać poprawki do przewodniczącego Rady, który na kolejnym 

posiedzeniu przedstawia je do zatwierdzenia. 

W przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń w wyznaczonym terminie protokół  

z ostatniego posiedzenia uważa się za przyjęty. 

 

§ 9 
 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli  

i innych pracowników szkoły. 

 

§ 10 
 

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach  

i komisjach zewnętrznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera zebranie plenarne 

Rady w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które 

uzyskały największą liczbę głosów. 

 

§ 11 
 

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

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

 

 

§ 12 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


