
REGULAMIN DZIAŁANIA
RADY PEDAGOGICZNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Twardowskiego 
wKatowicach

/tekst jednolity/
uchw RP nr 2//2007/2008 z dnia 16 czerwca 2008r.  /

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami 
– art. 43 ust. 2 oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 18 czerwca 2007 wprowadza się 
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2008 niniejszy regulamin. 

Art. 1. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Art. 2. 

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej określone są w Rozdziale II Statutu Szkoły.

Art. 3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

Art. 4.

Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

a. realizacji uchwał Rady oraz analizowania stopnia ich realizacji, 
b. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Szkoły, 
c. dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli, 
d. zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i 

form ich realizacji, 
e. pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
f. powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i porządku posiedzeń Rady (nie 

dotyczy posiedzeń nadzwyczajnych). 

Art. 5.

Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Art. 6.

Każdy członek Rady jest zobowiązany do:

a. współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady, 
b. systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, 
c. przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, zarządzeń Dyrektora Szkoły i niniejszego 

Regulaminu, 
d. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły oraz uchwał Rady 

także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od 
głosu), 

e. czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej 
komisji, do których został powołany, 



f. przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady, 
g. składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań, 
h. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro 

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

Art. 7.

Zasady organizacyjne pracy Rady Pedagogicznej:

a. Rada pracuje w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy Szkoły oraz kalendarz danego roku 
szkolnego ustalony przez Dyrektora Szkoły, 

b. Rada obraduje na zebraniach plenarnych oraz w powołanych przez siebie komisjach 
i zespołach (np. posiedzenie klasyfikacyjne). Komisję, której zadaniem jest przygotowanie 
materiałów lub analiza określonego problemu szkolnego, może powołać Dyrektor Szkoły z 
własnej inicjatywy. 

c. zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym, 
d. Rada pracuje według zaplanowanego i zatwierdzonego porządku dziennego, 
e. pracą komisji, powołanej przez Radę, kieruje przewodniczący wybrany przez jej członków, 
f. przewodniczący komisji informuje Radę o wynikach jej pracy formułując wnioski, które 

zatwierdza Rada, 
g. zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu 

prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej w terminie 14 dni od 
daty wpłynięcia wniosku. 

Art. 8.

Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną:

a. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Tajność głosowania może 
uchwalić Rada zwykłą większością głosów. Głosowanie nad sprawami osobowymi członków 
Rady odbywa się w sposób tajny, 

b. Uchwały dotyczące zatwierdzenia klasyfikacji uczniów podejmowane są podczas posiedzeń 
komisji Rady, odrębnie dla klas I-III i IV-VI. Każdy członek Rady ma prawo uczestniczyć w 
posiedzeniu klasyfikacyjnym zwołanym dla każdej grupy wiekowej. Wychowawcy klas mają 
obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu rozpatrującym klasyfikację jego oddziału,

c. wniosek może zgłosić każdy członek Rady, Przewodniczący Rady lub osoba zaproszona na 
zebranie, 

d. analizy zgłoszonych wniosków dokonuje komisja wniosków i uchwał,  która przygotowuje 
projekt uchwały, 

e. przewodniczący komisji wniosków i uchwał przedstawia Radzie projekt uchwały do 
rozpatrzenia,

f. uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów, 
g. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę 
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego 
szkołę jest ostateczna. 

Art. 9.

Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych 
Dyrektor Szkoły może zwolnić Członka Rady z udziału w posiedzeniu. Za nieusprawiedliwioną 
nieobecność podczas posiedzenia Dyrektor Szkoły obniża nauczycielowi dodatek motywacyjny. 
Dyrektor Szkoły dwukrotnie w ciągu roku dokonuje analizy nieobecności nauczycieli podczas posiedzeń 
Rady.



Art. 10.

Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej:

1. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Obrady protokołuje 
sekretarz  Rady,  wybierany  na  okres  dwóch  lat  lub  inna  osoba  wyznaczona  przez 
Przewodniczącego  Rady.  Protokół  jest  podpisywany  przez  przewodniczącego  obrad  oraz 
protokolanta. Każda strona protokołu i załączników jest parafowana przez jednego z członków 
rady.

1a. Do zadań sekretarza Rady należy również:
a) współpraca z dyrektorem, komisją uchwał i  wniosków, zespołami  zadaniowymi w zakresie 

przygotowywania materiałów na posiedzenia plenarne,
b) organizowanie pracy zespołu opracowującego dane klasyfikacyjne,
c) przygotowywanie materiałów elektronicznych dla wychowawców klas,
d) udostępnianie  aktualnych  przepisów  szkolnych:  statut,  WSO,  regulaminy  nauczycielom 

i uczniom poprzez umieszczanie ich w komputerach w bibliotece, w gablocie na korytarzu, w 
pokoju nauczycielskim,

2. Protokół powinien być napisany do 10 dni po konferencji plenarnej. Protokół jest udostępniany 
członkom Rady na okres dwóch tygodni w celu zapoznania się z jego treścią i  umożliwienia 
wnoszenia uwag do tej treści. Protokół udostępnia się w bibliotece szkolnej. Uwagi do treści 
protokołu zamieszcza nauczyciel w dołączonym do wyłożonego protokołu roboczym formularzu 
zawierającym imię i nazwisko nauczyciela oraz treść sprostowania. Na kolejnym posiedzeniu 
Rady  uwzględnia  się  uwagi  członków  Rady  i  zatwierdza  protokół.  Przyjęcie  protokołu 
potwierdza nauczyciel podpisem w odpowiedniej rubryce na liście obecności. Lista obecności na 
posiedzeniu  Rady  wraz  z  potwierdzeniem przyjęcia  protokołu  z  poprzednich  obrad  stanowi 
zawsze załącznik nr 1 do protokołu.

3. Do protokołowania  posiedzeń Rady Pedagogicznej  wykorzystuje się  technikę komputerową. 
Protokoły  z  posiedzeń  Rady  zapisane  w  formie  elektronicznej  i  wydrukowane  są 
przechowywane  w  koszulkach  w  segregatorze  pod  opieką  dyrektora  szkoły.  Na  wstępie 
umieszcza się Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę konferencji, 
temat konferencji, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokolarzu 
(od  –  do),  datę  przyjęcia  protokołu,  nazwisko  osoby  sporządzającej  protokół.  Protokoły 
z jednego roku szkolnego tworzą  księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą 
„Księga protokołów posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. 
Jana Twardowskiego  odbytych w roku szkolnym ..../..... Księga zawiera ... stron”.

4. Uniwersalna struktura protokołu obrad plenarnych  .
1. Tytuł dokumentu:
 Protokół   plenarnego  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  37 

w Katowicach odbytego w dniu .....
2. Ustalenia formalne:

W  posiedzeniu  brało  udział  ...  członków  Rady  Pedagogicznej  według  listy  obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a także zaproszeni goście w osobach .... 
Ustalono,  że  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji,  wynoszące...  członków, 
zostało przekroczone. Zwykła większość głosów do podejmowania ważnych uchwał wynosi ...

3. Przebieg obrad:
a) Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadził ...
b) Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.(lub: Po wniesieniu uwag 

do protokołu o następującej treści...)
c) Przyjęto następujący porządek obrad: (Jeżeli porządek obrad byłby przedmiotem uzupełnień 

lub sporu, zostanie odnotowane, czyj to był wniosek i o jaki punkt zmieniono porządek obrad.)
d) Zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć: wnioski, uchwały, oceny itd. według punktów 

porządku obrad tzn:
Ad 1. ......
Ad 2 .......   itd. 



e) Odnotowanie  przebiegu  zebrania  po  wyczerpaniu  porządku  obrad  (np.  głosy  osób 
zaproszonych, elementy uroczyste itp.)

f) Zapis końcowy: „Na tym przewodniczący obrad zakończył posiedzenie Rady”.
4. Protokół jest podpisany przez przewodniczącego obrad i protokolanta.
5. Do  protokołu  dołącza   się  w  formie  załączników:  listę  obecności,  oraz  (do  protokołu 

z  posiedzenia  klasyfikacyjnego)  szczegółowe  wyniki  klasyfikacji  z  poszczególnych  klas 
zawierające wykaz nazwisk uczniów oraz uzyskane oceny.

6. Dane dotyczące klasyfikacji  opracowane komputerowo przez wychowawców dostarczane są 
sekretarzowi  Rady na dyskietkach.  Inne materiały  przygotowane na posiedzenie  również 
winny być dostarczone na dyskietkach.

5. W zapisie treści obrad stosuje się protokołowanie uproszczone. Oznacza to, że nie notuje się 
szczegółowego przebiegu dyskusji a jedynie ustalenia wynikłe z tej dyskusji. („Po dyskusji, na 
podstawie głosowania  jawnego, ustalono, że ....  Wynik głosowania:  ...  osób „za”,  ....  osób 
„przeciw”,  ...  osób  wstrzymało  się  od  głosu.”)  Na  życzenie  uczestnika  obrad  jego  głos 
w dyskusji  będzie zaprotokołowany.

6. Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej mają zapis 
według poniższego wzoru:

Uchwała Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach

nr .........
z dnia ............

w sprawie ................
Na podstawie art./par. ... ust. .... Ustawy ... / Rozp. .... / § ... statutu  Rada Pedagogiczna 
uchwala co następuje:
§ 1
...............
§ 2
...............
§ 3
Ew: Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ..../ podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
...............................................

Uchwała została przyjęta ilością głosów:
1. Za: ........
2. Przeciw: ...........
3. Wstrzymało się: ........ 
4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: ......
5. Obecnych: .......

Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się   w kancelarii 
szkoły. Protokolarz nie może być wynoszony poza budynek placówki

Art. 11.

Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są zobowiązani do 
reprezentowania na jej forum opinii uzyskiwanych podczas plenarnych posiedzeń Rady 
Pedagogicznej.



Art. 12.

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał 
Rady Pedagogicznej.

Art. 13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.VI.2008r..

 

..........................................

DYREKTOR SZKOŁY


