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Uchwałą. Rady Pedagogicznej z dnia 4 grudnia 2007 na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 

7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) ustala 

się, co następuje: 

§1 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów  Polskich 

w Kozienicach zwanego dalej „zespołem szkół”, w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

§2 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:  

1) Wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu szkół bez względu na rodzaj stosunku 

pracy i wymiar czasu pracy, oraz pracownicy innych zakładów pełniący funkcję 

instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

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

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Rada Pedagogiczna może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.  

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  

§3 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół.  

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania.  

3. W wyjątkowych przypadkach i w czasie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom 

Rady przewodniczy wskazany przez przewodniczącego wicedyrektor zespołu szkół.  

§4 

Rada Pedagogiczna zatwierdza:  

1) plan pracy szkoły,  

2) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,  

4) propozycje innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

5) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

6) wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania 

uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,  

7) uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,  

8) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,  

9) protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
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§5 

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, nagród i innych wyróżnień,  

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.  

§6 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:  

1) realizowania uchwał Rady,  

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

3) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa,  

4) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady,  

5) przedstawiania Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków 

wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności szkoły.  

§7 

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania prawa szkolnego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, 

zarządzenia MEN),  

2) przestrzegania Statutu Szkoły,  

3) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń dyrektora,  

4) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, 

do których został powołany,  

5) realizowania uchwał Rady,  

6) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,  

7) przestrzegania tajemnicy obrad Rady w sprawach, które mogą naruszać dobro 

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

§8 

Członkowie Rady mają prawo do:  

1) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań pod warunkiem, że nie narusza to 

praw i godności osobistej innych członków Rady,  

2) swobodnego zgłaszania wniosków dotyczących innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych,  

3) organizowania klas autorskich,  

4) zgłaszania wniosków dotyczących sfery organizacyjnej i materialnej szkoły.  
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§9 

1. Rada Pedagogiczna może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole.  

2. Wniosek taki może być skierowany w przypadku:  

1) naruszenia przez dyrektora lub innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą 

obowiązującego prawa szkolnego w sposób uniemożliwiający prawidłową pracę 

szkoły ,  

2) wyraźnego zaniedbania obowiązków.  

§10 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

2. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej zwołuje się 

nadzwyczajne zebranie Rady. Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty 

złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej 

musi zawierać proponowany porządek obrad.  

3. Zebrania organizuje się również na wniosek organu prowadzącego i organu 

nadzorującego.  

4. Porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej proponuje dyrektor szkoły.  

5. Prawo zgłaszania wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie Rady 

Pedagogicznej  

§11 

1. W celu obliczenia kworum oraz w przypadku wymienionym w §10 ust.2. przyjmuje się, 

że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych aktualnie w szkole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, 

wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich itp. Osoby te zachowują 

jednak prawo członków Rady Pedagogicznej.  

2. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych 

w porządku obrad.  

3. Kworum stanowi połowa członków Rady.  

§12 

Sposób podejmowania uchwał:  

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością.  

2) Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Decyzję 

o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały.  

3) Uchwały są zapisywane w księdze uchwał.  

§13 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami. O decyzji tej dyrektor powiadamia organ nadzorujący szkołę 

celem zajęcia przez ten organ stanowiska.  
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§14 

1. Rada Pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami 

kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.  

2. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły. 

Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułuje wnioski do 

zatwierdzenia przez radę.  

§15 

1. Stałymi komisjami Rady Pedagogicznej są zebrania nauczycieli Zespołu Szkół,  

2. Pracami tych komisji kieruje właściwy wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1.  

§16 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się na posiedzeniach plenarnych 

Zespołu Szkół Nr 1.  

§17 

Z zebrania Rady w ciągu 7 dni protokolant sporządza protokół, który zamieszcza w księdze 

protokołów Rady. Protokolanta wskazuje dyrektor szkoły. Protokół zawiera:  

1) listę obecności,  

2) porządek zebrania,  

3) przebieg zebrania i wnioski,  

4) podpis protokolanta i przewodniczącego.  

§18 

1. Poprawki do protokołu mogą być wnoszone na pisemny wniosek skierowany do 

dyrektora szkoły w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu.  

2. 0 wprowadzeniu poprawek do protokołu w formie aneksu decyduje Rada poprzez 

głosowanie na następnym posiedzeniu.  

§19 

Dyrektor Zespołu Szkół zobowiązany jest udostępniać księgę protokołów na terenie szkoły 

członkom Rady Pedagogicznej na okres 7 dni od daty napisania protokołu.  

§20 

Zmiany w regulaminie podejmuje Rada na posiedzeniu plenarnym poprzez głosowanie. 

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 4. XII.2007 r.  


