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  Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły  

 
 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 32 im. K. K. BACZYŃSKIEGO  

W WARSZAWIE 
 

§ 1 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§ 2 

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole 

2. nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w innych szkołach, w których 

uczniowie naszej Szkoły odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu 

 

§ 3 

 

 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły  

 

§ 4 

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą w części jawnej uczestniczyć z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

  

 Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach: 

1. plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego i w każdym okresie w 

związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów  

2. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych  

3. nadzwyczajnych  

4. organizowanych w miarę bieżących potrzeb  

5. szkoleniowych 

 

§ 6 

 

 Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym  

 

§ 7 

  

Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem 

zebrań nadzwyczajnych 

 

§  8 

 

 Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są: 

1.  z inicjatywy Przewodniczącego 

2.  z inicjatywy Rady Szkoły  

3.  z inicjatywy organu prowadzącego Szkołę  

4.  na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej na ich pisemny wniosek  
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§ 9 

 

Za zwołanie, zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku 

odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady  

 

§ 10 

 

 Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej  

 

§ 11 

 

1. Rada Pedagogiczna działając na podstawie i zasadach określonych w art. 40 – 43 

ustawy o systemie oświaty: 

1. podejmuje uchwały  

       2. ma funkcję opiniodawczą  

      3.          ma funkcję zatwierdzającą  

       4. ma funkcję wnioskującą  

   

2 Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej 2/3 jej członków i obowiązują one wszystkich pracowników i uczniów 

 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w Szkole. 

 

4. Rada Pedagogiczna może zgłosić wniosek nieufności w formie uchwały w stosunku 

do każdego nauczyciela  

 

§ 12 

 

Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1. organizację pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych 

2. projekt planu finansowego Szkoły 

3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń państwowych i nagród oraz 

innych wyróżnień  

4. regulamin Samorządu Uczniowskiego 

5. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

6. wnioski Dyrektora Szkoły o powołaniu na stanowiska wicedyrektora Szkoły i inne 

stanowiska kierownicze w Szkole 

 

§ 13 

 

 Rada Pedagogiczna zatwierdza: 

1. plany pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły  

2. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów  

3. wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 

4. regulaminy wewnętrzne Szkoły  

5. wnioski o niektóre nagrody i kary dla uczniów, zgodnie z uregulowaniami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły  
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§ 14 

 

 Rada Pedagogiczna wnioskuje: 

1. w sprawach doskonalenia i organizacji nauczania i wychowania 

2. o odwołanie z funkcji kierowniczej szkoły 

3. o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły 

 

§ 15 

 

 Do obowiązków przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej  

2. przedstawianie Radzie Pedagogicznej okresowych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności Szkoły 

 

§ 16 

  

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz zatwierdza statut i 

wszelkie w nim zmiany. 

 

§ 17 

 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez nauczycieli według ustalonego 

porządku lub przez wybranego nauczyciela – protokolanta.  

2. Protokolant jest zobowiązany do sporządzenia protokołu w terminie 4 dni po 

zakończeniu zebrania w „ Księdze protokołów Rady Pedagogicznej”. Sporządzanie 

protokołu poza terenem Szkoły jest zabronione 

3. Księga protokołów przechowywana jest w sekretariacie Szkoły i jest dostępna dla 

wszystkich członków Rady Pedagogicznej 

4. Protokoły Rady Pedagogicznej są zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej 

§ 18 

 

Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, a zwłaszcza informacji mogących naruszyć dobro osobiste uczniów, 

rodziców, a także nauczycieli i innych osób. Wobec winnych naruszeń tajemnicy mogą być 

wyciągane wnioski dyscyplinarne przez Dyrektora Szkoły – Przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 19 

 

1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do informowania przewodniczącego 

o niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przed jej 

rozpoczęciem. 

 

2 Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady Pedagogicznej na 

zebraniach Rady pozbawia go prawa do nagrody Dyrektora Szkoły w danym roku 

szkolnym, mimo spełnienia innych warunków przewidzianych w regulaminie 

nagradzania Dyrektora 

§ 20 

 

Rada Pedagogiczna może powołać ze swego grona problemowe komisje stałe lub doraźne. 
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§ 21 

 

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane odrębnie dla 

poszczególnych szkół z udziałem tylko uczących w nich nauczycieli pod przewodnictwem 

Dyrektora, wicedyrektora lub innej wyznaczonej osoby. 

§ 22 

 

Dyrektor Szkoły ma obowiązek wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli 

stwierdzi ich niezgodność z prawem. Ma on obowiązek podania Radzie Pedagogicznej 

podstawy prawnej, na podstawie, której wstrzymał wykonanie uchwały. O wstrzymaniu 

uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor niezwłocznie zawiadamia kuratora oświaty, który 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja Kuratora jest 

ostateczna. 

 

§ 23 

 

Niniejszy regulamin nie może naruszać postanowień Statutu Szkoły i przepisów władz 

oświatowych. W przypadku zmiany regulacji prawnych regulamin może zostać zmieniony  

na takich samych zasadach, na jakich zostaje zatwierdzony. 

 

 

 

 

 

 


