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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

Zespół Szkół nr 59 w Warszawie 
 

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego  
z oddziałami gimnazjalnymi  

 
CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 

 

 

Podstawa prawna: art. 43.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., nr 

56, poz. 458) 

 

§ 1. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 59 w Warszawie, Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego i 

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. 

2. Statucie – należy przez to rozumieć statuty szkół Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie. 

3. Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio radę pedagogiczną Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, 

Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego i CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, Gimnazjum nr 9 im. 

Sandro Pertiniego i CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. 

5. Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, 

Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego i CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana”. 

 

§ 2. 

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

kształcenia. 

2. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu i niniejszego regulaminu. 

 

§ 3. 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, 

2) wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym: 

1) osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, tj.: 

a) przedstawiciele samorządu słuchaczy, 

b) pracownicy administracji i obsługi szkoły, 

c) przedstawiciele organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, organizacji 

społecznych i związkowych, 

d) inni, których obecność w zebraniach rady przyczynia się do rozwiązania sytuacji konfliktowych i 

podjęcia właściwych uchwał 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
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§ 4. 

1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

3) po zakończeniu semestralnych zajęć dydaktycznych, 

4) w miarę bieżących potrzeb 

2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane: 

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) z inicjatywy dyrektora szkoły, 

3) z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, 

4) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej 

3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

 

§ 5. 

1. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) realizacji uchwał rady pedagogicznej, 

2) przygotowywania i prowadzenia zebrań rady, 

3) zawiadomienia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem, a w przypadku zebrań nadzwyczajnych, nie później niż 1 dzień przed tym terminem, 

4) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z przepisów o sprawowaniu nadzoru 

pedagogicznego, 

5) wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 

6) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w celu 

podnoszenia jakości pracy szkoły. 

2. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz samokształcenia i pracy w 

ramach działalności komisji, do których został powołany, 

2) realizowania przyjętych uchwał rady, 

3) składania sprawozdań z przydzielonych zadań, 

4) nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady, szczególnie mogących naruszyć dobra osobiste 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

5) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń dyrektora, 

6) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania członków rady, 

7) zapoznawania się z protokołami rady, 

8) usprawiedliwiania na piśmie, każdej nieobecności w zebraniach rady pedagogicznej 

 

§ 6. 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych, 
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4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6. Uchwalenie statutu szkoły i dokonywanie jego zmian. 

 

§ 7. 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza semestralny rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych. 

 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 6 niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodność z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 9. 

1. Rada pedagogiczna: 

1) wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego, 

2) obraduje na zebraniach plenarnych i powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych, 

3) obraduje w czasie pozalekcyjnym, 

2. Zasady i tryb podejmowania uchwał: 

1) uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli szkoły i uczniów, 

2) uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków  

w głosowaniu jawnym,  

3) na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym, 

4) uchwały rady są numerowane w trybie ciągłym w danym roku szkolnym, 

5) rada pedagogiczna wyraża opinię w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam jak przy 

podejmowaniu uchwał. 

 

§ 10. 

Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej: 

1. Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje i zespoły, których działalność może dotyczyć 

wybranych zagadnień statutowych szkoły i pracy nauczycieli. 

2. Pracami zespołów i komisji kierują przewodniczący powołani przez radę lub komisję (zespół) na wniosek 

przewodniczącego rady. 

3. Przewodniczący komisji (zespołu) składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, 

formułując wnioski lub opinie do zatwierdzenia przez radę. 
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§ 11. 

1. Członkowie rady usprawiedliwiają na piśmie swoją nieobecność w zebraniach przewodniczącemu. 

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność w posiedzeniu rady jest traktowana jako nieobecność w pracy ze wszystkimi 

jej konsekwencjami. 

 

§ 12. 

Dokumentacja pracy rady pedagogicznej: 

1. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty 

zebrania. 

2. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

3. Sporządzony protokół w formie elektronicznej zapisuje się na płycie CD lub DVD oraz drukuje się jego wersję 

papierową, które są przechowywane u dyrektora szkoły. 

4. Członkowie rady pedagogicznej składający sprawozdania i wnioski są zobowiązani w terminie dwóch dni od 

daty zebrania dostarczyć treść swoich wystąpień protokolantowi zebrania w formie elektronicznej. 

5. Po zakończeniu każdego roku szkolnego sporządza się księgę. 

6. Ostatnia strona księgi protokołów zawiera: pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz datę założenia księgi 

protokołów. 

7. Protokół rady pedagogicznej sporządza się w edytorze tekstów WORD, tabele w EXCEL. 

 

§ 13. 

1. Protokół posiedzenia rady pedagogicznej udostępnia się członkom rady do wglądu w terminie 14 dni od daty 

zebrania. 

2. Każdy członek rady może wnieść uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu na najbliższym kolejnym zebraniu 

rady. 

§ 14. 

Wgląd do księgi protokołów rady mają następujące osoby: 

1) dyrektor, 

2) nauczyciele – członkowie rady pedagogicznej,  

3) osoby zaproszone w dotyczącym ich zakresie, 

4) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w zakresie określonym w upoważnieniu do dokonania kontroli lub 

prowadzenia ewaluacji zewnętrznej. 

 

§ 15. 

Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej. 

 

§ 16. 

Regulamin rady pedagogicznej uchwalono podczas jej posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
 

§ 17. 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2016 r. 

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

mailto:sekretariat@gim9.waw.pl
mailto:sekretariat@cxlo.waw.pl
http://www.zs59.waw.pl/

