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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego  

w Zamościu 

 
Podstawy prawne: 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 40 – 44  (Dz. U. 2004 r., Nr 256, 
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy 

 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu  (§ 13)   
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych 

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. 

 

Zadania Rady Pedagogicznej 

§2. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) projekt oceny pracy dyrektora, 

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

7) decyzję dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora, 

8) wniosek o indywidualny program lub tok nauki, 
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9) kandydaturę ucznia do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

10) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin będących do dyspozycji dyrektora, 

11) wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego dotyczące podstawowych praw ucznia, 

12) wnioski i opinie Rady Rodziców dotyczące spraw szkoły, 

13) szkolny zestaw programów nauczania. 

3. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1) przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian, 

2) uchwala zmiany w Statucie, 

3) rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców dotyczące wszystkich spraw 

szkoły, 

4) rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego dotyczące 

wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, 

5) uchwala Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program 

Profilaktyki po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

6) uchwala program rozwoju szkoły,  

7) przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów uczniowi. 

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

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.  

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

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

Organizacja Rady Pedagogicznej  

§3. 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole jako jej 

członkowie. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.  

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

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  
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po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek: 

1) przewodniczącego, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

na tydzień przed planowanym zebraniem. 

8. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze, 

problemowe i przedmiotowo-metodyczne. Komisje i zespoły mają charakter opiniująco-

doradczy 

9. Sprawozdania z wyników pracy stałych lub doraźnych komisji czy zespołów składają ich 

przewodniczący na zebraniu Rady i przedstawiają radzie opinie lub wnioski do 

zatwierdzenia. 

10. Rada Pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków 

Rady. 

11. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zlecić członkom Rady lub innym 

pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady. 

12. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa 

członków rady (quorum). 

 

Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej 

§4. 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest z urzędu Dyrektor szkoły, który jest 

zobowiązany do:  

1) opracowania rocznego planu pracy Rady Pedagogicznej,  

2) przygotowania i prowadzenia zabrania rady,  

3) podpisywania uchwał Rady Pedagogicznej, 

4) realizacji uchwał rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 
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5) przedstawianie Radzie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacji o działalności szkoły przynajmniej dwukrotnie w danym roku 

szkolnym, 

6) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,  

7) zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,  szkolnego i ich 

nowelizacją oraz omawianiu trybu i form ich realizacji,  

8) analizowania stopnia realizacji uchwał rady,  

9) podpisywania protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej,  

10) wstrzymywania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z  przepisami 

prawa.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Liceum niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Członkowie Rady zobowiązani są do:  

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach Rady i jej komisji, do których zostali 

powołani oraz do samokształcenia; o nieobecności na zebraniu członek Rady 

zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie 

usprawiedliwienie, 

2) uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, 

3) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia, 

4) składania sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 

5) przestrzegania tajemnic Rady w sprawach, które mogą naruszyć dobro osobiste 

uczniów, nauczycieli, rodziców, a także innych pracowników szkoły, 

6) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady, 

4. Członkowie Rady mają prawo do: 

1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat, 

2) do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez 

Radę Pedagogiczną 
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§ 5. 

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy. 

2. W przypadku nieobecności członka Rady Pedagogicznej na jej posiedzeniu zastosowanie 

mają przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. 

§ 6. 

1. Przedstawiciele Rady wchodzą w skład: 

1) komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący do przeprowadzania 

konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, 

2) zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do 

rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy ustalonej przez dyrektora szkoły, 

3) innych organów, w których udział członków Rady jest przewidziany przepisami prawa. 

2. Przedstawicieli Rady, o których mowa w ust. 1, wybiera się w drodze tajnego głosowania 

na kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. 

 

Tryb podejmowania uchwał  

§ 7. 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. O wyniku decyduje liczba głosów 

oddanych na „tak” lub na „nie” bez względu na liczbę wstrzymujących się. 

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

Rady, głosowanie może mieć charakter tajny. Głosowanie tajne odbywa się:  

1) gdy tak stanowi Ustawa, 

2) na zarządzenie przewodniczącego, 

3) na wniosek członka Rady, poparty co najmniej 1/5 obecnych członków Rady. 

3. Aby przeprowadzić głosowanie tajne, Rada każdorazowo wybiera komisję skrutacyjną. 

4. Projekt porządku obrad przygotowany przez przewodniczącego, przyjmowany jest przez 

Radę na początku obrad. 

5. W sprawach wniesionych, a nie objętych projektem porządku obrad uchwały mogą być 

podejmowane, jeśli na posiedzeniu jest obecnych  co najmniej ½ członków Rady. 

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

7. Uchwały Rady Pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

8. Rada Pedagogiczna wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania 

jest taki sam jak przy podejmowaniu uchwał. 

9. Przewodniczący powołuje Komisję Uchwał i Wniosków dla formułowania i prezentacji 

wniosków. 
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10. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich członków Rady 

niezależnie od ich indywidualnych opinii. 

 

Dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej 

§ 8. 

1. Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się 

do księgi protokołów Rady  

2. Protokół Rady powinien zawierać:  

1)  listę obecności,  

2) porządek Rady Pedagogicznej,  

3) opis realizacji założonego porządku,  

4) uchwały i wnioski.   

3. Protokół zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący 

obrad i protokolant. 

4. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. 

5. Zastrzeżenia i sprostowania do protokołu winny być zgłaszane na piśmie do 

przewodniczącego i rozpatrywane w ciągu 14 dni. 

6. O wprowadzeniu poprawek do protokołu w formie aneksu decyduje Rada poprzez 

głosowanie na następnym posiedzeniu.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 

1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

2. Zmiana treści regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

3. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza 

jednolity tekst regulaminu. 

§ 10. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2013 r. Traci moc regulamin z dnia 

27 czerwca 2007 r. 
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Dodatek 

Zasady postępowania w razie zaginięcia dziennika lekcyjnego 

  

1. Dziennik lekcyjny jest dokumentem przebiegu nauczania z którego korzysta się na 

terenie szkoły. Za dziennik lekcyjny odpowiedzialny jest nauczyciel z niego 

korzystający. 

2. Aby zabezpieczyć się przed skutkami zaginięcia dziennika, nauczyciele zobowiązani 

są do zachowania prac pisemnych przez okres roku szkolnego. 

3. W przypadku zaginięcia dziennika, nauczyciel odtwarza oceny na podstawie 

zachowanych prac pisemnych. Gdyby nauczyciel uznał to za niewystarczające, ma 

prawo wystawić oceny na podstawie sprawdzianu, klasówki lub testu, który trzeba 

przeprowadzić w ciągu 2 tygodni od zaginięcia dziennika. Nauczyciel nie musi 

podporządkować się punktom statutu szkoły dotyczącym ograniczeniom ilości 

sprawdzianów w ciągu dnia i tygodnia.  

4. Jeżeli dziennik zaginie pod koniec roku szkolnego, nauczyciel ustala oceny jak 

w punkcie 2, lub wystawia ocenę końcową na podstawie oceny za I półrocze i testu 

sprawdzającego wiadomości z II półrocza – nie musi podporządkować się punktom 

regulaminu szkoły dotyczącym ograniczeń ilości sprawdzianów w ciągu dnia 

i tygodnia. 

5. W sytuacji gdy znany jest sprawca zaginięcia lub zniszczenia całkowitego 

lub częściowego dziennika, przewiduje się następujące kary: 

1) obniżenie oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej i poinformowanie 

rodziców o zaistniałym zdarzeniu, 

2) zakupienie przez sprawcę nowego dziennika, 

3) wyznaczenie przez dyrektora szkoły prac do wykonania na rzecz szkoły 

i określenie terminu ich wykonania 

 

 

 

 


