
Załącznik 8 do statutu ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej  
 

§ 1 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze 

statutu szkoły. 

2. Rada pedagogiczna planuje, zatwierdza i opiniuje sprawy związane z działalnością 

dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. Ma prawo występować 

z wnioskami dotyczącymi tej działalności. 

 

§ 2 

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele 

wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni - jako członkowie. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć - z głosem doradczym -osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej np.: 

- współpracujący ze szkołą pracownicy poradni pedagogiczno - psychologicznych 

- lekarze szkolni i inni pracownicy szkolnej służby zdrowia 

- przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych 

- przedstawiciele rodziców 

- pracownicy administracji szkoły. 

 

§ 3 

 

1. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

2. Podstawowymi zadaniami Rady są: 

a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

b) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie wyników nauczania, wychowania i 

opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły; 

c) przyznawanie uczniom nagród, wyróżnień zgodnych z regulaminem szkoły; 

d) ustalanie kar wobec uczniów nie przestrzegających statutu szkoły; 

e) organizowanie samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego; 

f) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

 

§ 4 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

b) zatwierdzanie rocznych planów pracy szkoły; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia w szkole innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych; 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 



 

2. 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 w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z 

przepisami praw. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 

 

§ 6 

 

1. Rada pedagogiczna uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmian po zasięgnięciu opinii 

rady rodziców. 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

§ 7 

 

1. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

a) realizacji uchwał rady pedagogicznej; 

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły; 

c) pobudzania nauczycieli do twórczej pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

d) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli; 

e) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

2. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady pedagogicznej; 

b) przestrzegania przepisów prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

dyrektora; 

c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do 

których został powołany; 

d) realizowania uchwał rady pedagogicznej, także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia; 



e) przestrzegania tajemnicy obrad rady pedagogicznej tzn. do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

§ 8 

 

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

okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo 

co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

§ 9 

 

1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

3. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. 


