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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZI§EJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ |{R 107
im. Arkadego Fiedlera

w poznaniu

podsta\łaprarrla, Usta$,a,zdnia l4 grudnia 20 l6 L. Prawtl osrviatowe art.69 do ąrt. 73 (Dz. I.]. z2()l6 poz, 59)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ra'da pedagogióżna jeŚtrkolegialnym ofganem Szkoły dzińającymna podstawie prawa
oś,iłiatowego. Stąlutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

2. W skła$ rady wchodząwszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3. Sprawy omawiane nazebraniach rady pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową, która
obowiązuj e wszystkich uczestnikó w zębran.

§2.
1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.

ż.Do obowiązkow Przewodnlczącęgo rady na|eży: przygotowanie projektu porządku zebraniat
ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań
rady, podpisywanie uchwał i protokołów, realizacja uchwał.

3, Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyó zastępcę przewodniczącego zębrania.

4.W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zwraszane przęz
przewodniczącego zazgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Osoby uczestniczące w zebraniu rady z głosem doradczym mogą braó udziŃ w dyskusji, ale nie
w głosowaniach. Uczestniczątylko w tej części zebrania,ktorawięe się z celem ich zaproszenia.

* §3'
1. Rada pedagogicznamoże tworzyc komisje i zespoły powoływanę przez dyrektora Szkoły na Qzas
określony lub nieokreślony.

2. Cęl i zakres pracy komisji lub zespołu określa dyrektor Szkoły.

3. Powierzone do wykonania zadaniaczłoŃowie komisji wykonują w sposób ruetelny, staranny,
terminowy, zgodny z prawem oświatowym oraz wewnątrzszkolnym, według ustalonych zasad,
dbając o jak najwyższy merytoryczny poziom wykonywanego zadania.

4. Pracą zespołu kieruj e przewodniczący powoływany ptzęz dyrektora Szkoły.

5. W pracach zespołu mogą btac udziaŁ również osoby niebędące pracownikami Szkoły.

6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebtanta
rady pedagogicznej.



Rozdział2.
Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

§4.
1. Czlonkowie rady pedagogicznej mają prawo:

1) wypowiadania własnej opinii nakażdy omawiany, zgodrly zporządkiemzębranią temat;

2) do głosowania na równych prawach;

3) do ochrony prawnej, jako urzędnik państwowy, w czasie wykonywania czynności służbowych;
4) w sy,tuacjach wyjątkowych mogą wnioskowac do przewodniczącego rady o zwolnienie z
obowiązku obecności p?d:r: zebraniarady lub w pracach zespołu, komisji;

5) zg]aszac wnioski"o uńieszczenie w porządku zebrania określonych spraw;

6) wnios\ować o zaproszenię na zębranie rady konkretnej osoby spoza rady;

7) zapoznac się z protokołem i wnieść uwagi dotyczące zauważonych usterek.

ż. Czlonkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:

1 ) aktywnego uczestni czenia w zebraniach rady pedagogicznej, przygotowania na zebranię
potrzebnych materiałów;

2) potwierdzenia swojego udziału w zebraniu, napoczątku zebrania, podpisem na liście obecności
dostępnej u przewodnlczącęgo zebr ania1'

3) usprawiedliwienia swojej nieobecności : w przypadkach losowych, po przedstawięniu
przewodniczącemu odpowiedniego usprawiedliwienia przewodniczący może usprawiedliwić
nieobecno ść podczas zębr ania członka rady pedago gicznej ;

4 ) składani a pr ze d radą spraw o zdań z pt zy dzielonyc h zadań;

5) zachowania pełnej poufnośgi spraw omawianych w czasie zebrańrady;

6) współtworzęnia atmosfery zyczliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziŃania z innymi
członkami rady;

7) dbania o autorytet rady;

8) podporządkowania się uchwałą rady, zarządzeniom dyrektora;

9) przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznychzarządzeń, procedur i regulaminów.

§5

Prawa i obowiązki przewodniczącego rady

1. Przewodniczący rady ma te same plawa co pozostali człoŃowie, a ponadto ma prawo:
1) ustalać projekt porządku obrad rady, który podlega zŃwierdzeniu przez radę na początku

zebranta;
2) udzielać głosu nazebraniach rady poszczególnym członkom wg kolejności zgłoszeń;
3) odebrać głos w przypadku wypowiadania się bez związkll z omawianymi problemami;

4) zwracać uwagę członkom rady w przypadku nieprzestrzegania dyscypliny zebrania:'

5) decydowania o kolejności głosowań;



6) zapraszania na zębrania Tady, w jej imieniu, osób, których obecnośó jest uzasadniona
omawianymi problemami;

1 ) Wznaczania osoby protokołuj ącej zebrani a r ady ;

8) wstrzymywania wykonywania uchwały rady niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie
powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu nadzorującego;

9) wysuwania kandydatów na przewodniczących komisji, zespołów;
10) zawieszenia zebrania, jeżelijego dalsze prowadzenie jest niemożliwę z przyczyn:

a) losowych,

b) pgwżnego zasłabnięcia członka rady,

c) konieczności uzys.Ęania dodatkowych informacji potrzebnych do podjęcia decyzjl

2.'Przęwodniczący rady.rnate same obowiązki co inni członkowie, a ponadto do jego obowipków
tlalę:żł: "l

1 ) zwoływ anie, przygotowani'b i prowadzenie zebrań rady;
2) informowanię członków rady o porządku obrad;

3) czuwanie w czasie obrad nad porządkiem i dyscypliną;
4) dbanie o autorytet rady , ochronę praw i godności nauczyciel|'
5) tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady

w podnoszeniujakości pracy rady;

6) czuwanie nadrealizacją uchwał rady oraz analizowanie stopnia realizacji tych uchwał;
7) przekazywanie odpowiednich wniosków rady do organu prowadzącego lub nadzorującego

szkołę;
8) zapoznawal7ie rady z obowiązującymi przepisami prawa;

9) zasięganie opinii rady w sprawach odznaczeń , nagród i innych vłyróżnień dla nauczycieli
i innych pracowników;

lO)przedstawienie radzie nie ruadziej niż dv,łatazy w roku szkolnym ogólnych wniosków
wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

1 1) udostępnienie uprawnionym osobom zatwierdzonych protokołów z zebrańrady;
12) dbanie o dokumęntację rady.

Rozdział 3.
Kompetencj e rady pedagogicznej

§6.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmlall i przedstawienie do uchwalenia radzię
pedagogicznej;
2) przygotowanie, w porozumieniu z radą rodziców, projektu programu wychowawczo
profilaktycznęgo,jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie pedagogicznej;

3) ustalenie regulaminu swojej działalności;
4) zatwieńzanie planów pracy S zkoły ;
5) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
6) podejmowanie uchwał w sprawie ptzedłużenia etapu edukacyjnego;
7) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
8) ustalanie or gantzacji do skonaleni a zawodowe go nauczyc ieli ;

9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia zlisty uczniów;



10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy
Szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
I) orgarńzację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkŁadzajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3 ) proj ekt pro gramu wychowawczo- pro filaktyktyczne go ;

4) wnioski dyrektora o przyznanienauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
5) ,propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych
W ramach wynagrodz,.g n1? .zasadniczego;
6) pracę dyrektora - p.Żypadku dokonywania jego oceny pracy zawodowej;

7) oslóbę kandydzita'na s,tąnowisko dyrektora w przypadku ogłoszenia konkursu na to stanowisko,
bąÓżw pjąypadku propozycji organu prowadzącego powierzeniatej funkcji na następną kadencję;

8) wniosęk rodzica o przedłużenie etapu edukacyjnego, o indywidualny program lub tok nauki,
którym bĘdzie objęte jego dziecko:
9) wnioski nauczycieli o dopuszczenie do uzytku plogramu nauczania;
10) programy autorskie, innowacje opracowanę przęz nauczycieli i przyjmowane do realizacji w
szkole;
11) ustalenie dodatkowych dni wolnych odzajęć w szkołach realinllącychzajęciaprzez pięć dni
w tygodniu

3. Rada może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, aw szczególności:
1) w sprawie dokonania zmtan w zestawie podręczników lub programów nalczańa;
2) do organu prowadzącego o odwołanię nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
3) do dyrektora szkoły oraz za jego pośrednictwem do organu prowadzącego szkołę z wnioskami w
sprawach doskonalenia organtzacji nauczania. wychowania i opieki w szkole;
4) zapraszania na zebrania rady osób nie będących jej członkami;
5) do przewodniczącego rady o zorganlzowanie zebrantarady;
6) o powołanie specjalnych komisji w razie takiej potrzeby;

7) v,yznaczania swoich przedŚawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

Rozdział 4.
Zebrania rady pedagogicznej i sposób ich zwoływania

§7.
1. Rada pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym, a w
szczególności: przed rozpoczęciem roku szkolnego, nazakończenie każdego półrocza, po
zakończentu rocznych zĄęć szkolnych, w miarę bieżących potrzeb.

2, Zebrania rady mogą byc organizowane z inicjatymy przewodniczącęgo rady pedagogicznĄ oraz
na wniosek organu prowadzącego, organu sprawujące go nadzór pedagogiczny, rady szkoły orM co
najmniej Il3 człotlków rady pedagogicznej.

3. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora. Inicjator powinien określić zwięź|e cel jego
skierowania.

4. Wnioskodawcom przysługuje pfawo proponowania terminu zebrania,lecz ostatecznadecyzjaw
tej sprawie należy do przewodnlczącęgo.

5. Przewodniczący powiadamia członków rady co najmniej 7 dniprzed terminem zębtania.

6. Zebrania rady pedagogicznej zwołane w trybie pilnym nie wymagająprzestrzegania 7-dniowego
terminu.



] . Zawiadomienie o terminie zębrania rady pedagogicznej podane jest do wiadomości na początku
ioku szkolnego - zapis w harmonogramie dot. organizaĄi roku szkolnęgo oIaz w comiesięcznych
harmonogramach i mailowo, poprzez szkolną pocztę,ptzęz dyrektora Szkoły.

8. Szkoleniowe zebrania lub narady rady pedagogicznej wynikają z prowadzonego ptzez dyrektora
szkoły nadzoru pedagogicznego i sązawarte w planie nadzoru pedagogicznego. WynikĄąze
zdiagnozowanych w ramach nadzotu, ptzez dyrektora lub inny olgan zelł,mętrzny, potrzeb Szkoły,
służą poprawie j akości funkcj onowania Szkoły.

9. Obrady rady pedagogicznej mogą odbywać się zdalnie zapomocą środków komunikacji
elektronicznej wskazan y ch pr zez dyrektora (przewodn iczące go rady pedago gicznej ).

I. Zebrania rady odbywąą się w czasie wolnym odzajęć lekcyjnych.

2. Uczestnictwo w zebrańachrady jest obowiązkowe.

3. Niezb{dne k#orum wynosi zawszę połowę członków rady, w obecności mniejszej liczby osób
rada nie jbst władna podejmowaó żadnychrozstrzygnięć. Stwierdzenie kworum następuje na
początku zebrania, w pierwszym jego puŃcie na podstawie podpisywanej przez członków lisĘ
znajdującej się u przewodniczącego rady.

4. Przed rozpoczęciem zębrania następuje stwierdzenie prawomocności obrad (stwierdzenie
kworum), a następnie radazatwięrdzaichporządek w drodze głosowania.

5. Bezpośrednio ptzed głosowaniem członkowie rady mogą zgłaszac uwagi i zastrzężęnia oraz
propozycj e uzupełniania porządku.

6. Propozycje i wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.

Rozdział 5.

Organizacja pracy rady pedagogicznej

§9.

I. Zębraniarady odbyłvają ,i§ zgodnie z przyjętymna początku roku szkolnego harmonogramem
or az w miarę bteżący ch potrzeb.
2. Zebrania mogą być:
1) zwoływane zgodnie z ustalonlłn napoczątku roku szkolnego harmonogramem;
2) zw oŁywane dodatkowo.
3. Zebrania są zwoływane:
I) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w przedostatnim lub ostatnim tygodniu kazdego połrocza w związku z klasyfikowanięm i/lub
promowaniem uczniów;
3) przed zakończeniem rocznych zajęć celem podsumowania pracy za darry rok szkolny.
4. Niezaplanowane wcześniej zebrania są zwoływane przez przewodniczącego rady:
1) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej Il3 członków rady;

2) na wniosek organu prowadzącego;

3) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) na wniosek przewodniczącego rady.
5. Wniosek należy ńożyó na ręce dyrektora Szkoły. Inicjator powinien określić zwtęźIe cel jego
skierowania.
6. Wnioskodawcom przysługuje prawo proponowania terminu zebtania,lecz ostateczna decyzja w
tej sprawie należy do przewodniczącego rady.



§10

7. Zebraniarady przygotowuje i prowadzi przewodniczący rudy.
2. Przęwodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wsŹystkich członków rady o terminie
i porządku zebrania.

§ 11

1:Przewodnlczący info?ńuje członków rady o zwołaniu rady:
l) 7. dni przed ternłinem zebrania;
Z),nie póżniej niż w prr"Ódri"ń zePranianiezaplanowanego w harmonogramie.
2. PrzewbdniczĘcy informuje o terminie zebraniapoprzęz wpis w księdze zarządzeń,

J

Rozdział 6.
tryb podejmowania uchwał i wyrażania opinii przez radę pedagogiczną

§12

1. Rada możę podejmować uchwały we wszystkich sprawach zgodnie ze swoimi kompetencjami.
2. Wszyscy członkowie rady w głosowaniu dysponują jednym głosem.
4. Uchwały rady są podejmowane zvłykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków: zvrykła większość głosów ozflacza w głosowaniu przewagę głosów "za" nad
głosami "pTzeciw".

§ 13

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba źe w odrębnym głosowaniu rada uchwaliła
tajność oddawania głosów. *
2. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosuj ą przęz podniesienie ręki lub w inny ustalony
po dczas zębr artia spo sób.
3 . Gło sowanie przeprowadza o soba pr ow adząc a zebr anię.
4. W głosowaniach nad sprawami personalnymi dotyczącymi członków rady obowiązkowe jest
głosowanie tajne.
5. Radapedagogicztamoże podejmować uchwały w sposób zdalny zapomocąśrodkówkomunikacji
elektronicznej.
6. O sposobie głosowania zdalnego informuje za każdym razem na początku posiedzenia
przewodnic zący rady pedagogicznej .

§ 14.

1. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują na kartkach do głosowania oznacz;onychpieczątką
Szkoły.
2. Zaważne uważa się te głosy, które oddano w określony ktzdorazowo ptzęzradę sposób.
3. Głosowanie tajne przeprowadza powołanaprzezprzewodniczącego nazebtaniuspośród członków
rady komisja skrutacyjna.
4. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi 3 członków rady pedagogicznej.
5. Skład komisji skrutacyjnej ustala przewodniczący rady.



§15

1. Rada pedagogicznawyrńa opinię, uzgodnioną w drodze głosowania.

2. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

3. Opinia zawięrauzasadnienie.

§16.

1. Rada uchwala , ,ńęiia'swój regulamin w głosowaniu jawnym, zvykłą większością głosów
w obecności co, naj ńniej'połowy swoich członków.
2, Wątpliwości dotyczące stosowania swojego regulaminurozstrzygarudawedług zasadokreślonych

3. Zmian! w regulaminie dokonrvane są w trybie inazasadach właściwych dla jego uchwalenia.
4. Uchwała wprowadzaj ącazmiany podaje nową treść aktualnych przepisów.
5. W przypadku znacznej liczby zmian, przewodniczący rady opracowuje i podaje radzie do
zatw ier dzęnia nowy tekst re gulaminu.

Rozdzial^7.
Tryb wyb oru przedstawicieli rady pedago gicznej

\_,

1. Rada na zebraniu wybiera swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora w ilości określonej w przepisach prawa.
3, Kandydatury są zgjaszane w sposób jawny.
2.Kandydat musi wyrazić zgof,ę na kandydowanie.

§ 18

1. Wybory odbywają się na zasadach określonych w § 12. niniejszego regulaminu, w obecności co
najmniej połowy człoŃów rady.

§ 17

§19

I. Zawybranego uważa się kandydata,ktoty uzyskał bezwzględną większość głosów; bezwzg|ędna
większośó głosów oznaczaprzęwagę głosów "za" nad głosami "plzeciw" i "wstrzymuję się".
2. IeżęIi pierwsze głosowanie nie przyniosło kandydatom wymaganej ilości głosów, głosowanie
przeprowadza się aż do skutku, przy czym po każdej turze odpada kandydat z najmniejsząilością
głosów.
3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów, przeprowadza się głosowanie dodatkowe, a gdy i
ono nie daje rezultatu, sprawę rozstrzyga losowanie, którego zasady ustala rada.



\-J

Rozdział 8.

Prowadzenie dokumentacji pracy rady pedagogicznej

§ 20.

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.

2.Uchwńapowinna zawierac: tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącęgo.

3. Treści uchwał nie zamieszcza się w protokołach posiedzeń rady pedagogicznej - są one
gromadzone w odrębnej teczce uchwał.

4. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym (np.

5.,Ińte graln ą częścią uchWał są załącznlki.

6. Uchwóły podjĘte pfzęz radę obowiązująwszystkich członków rady pedagogicznej.

' §rr.
1. Podstawowym dokumentem działalności rady jest Księga protokołów.
2. Zaprzechowywanie protokołów z zebrań odpowiedzialny jest dyrektor.
3. Nowa numeracja protokołów zaczynasię zpoczątkiem roku szkolnego.
4. Protokoły pisane są pismem komputerowym, zgodnie z określonymi zasadami dostępnymi w
sekretariacie szkoły.
4. W ciągu roku szkolnego protokoły są przechowywane u dyrektora w oznaczonym segregatorze.
5. Po 2 latach szkolnych protokoły są bindowane, tak tworzoną Księgę protokołów zaopatruje się
w klauzulę "Księga zawiera. . . stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia .. . do dnia . .."
Pod adnotacj ąumieszcza się pieczątkę i podpis dyrektora.
6. Księga protokołów jest przechowywana na terenie Szkoły i można ją udostępnić:
1) członkom rady;

2) osobom upowaznionymptzęz organ prowadzący lub sprawuj ący nadzór pedagogiczny;
3) upoważnionym przedstawicielom zwiEzkow zawodowychzrzeszających nauczycieli, w sprawach
wynikaj ąc ych z e statut ow ej dĄałalno ś ci ty ch związkow.

§ 22.
I. Z zębraniarady sporządza się protokół w tęrminie 14 dni roboczych.
2. Protokół musi zawierać :

1) numer i datę zebranią'
2) porządekzebtania;
3) listę osób obecnych i nieobecnych/usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionychwrazz podpisami
obecnych na zebraniu członków rady;
4) informację o zatwierdzeniu protokołu poprzednie go zebrania;
5) zapis przebiegu zebrania, zę szczęgolnym uwzględnieniem podjętych uchwał, opinii i wniosków
rudy:'

6) numery podjętych uchwał;
7) podpis protokolanta i przewodniczącego rady.
3. Protokoły z obtad zdalnej rady pedagogicznej sporządza się wg tych samych procedur, jakie
obowiązują w warunkach obrad stacjonarnych.

§23

1. Protokół z zebraniajest dostępny w gabinecie dyrektora lub w sekretariacie dla członków rady -
do terminu następnego zebrania.



2. Na kolejnym zebraniu rady czŁoŃowie głosują nad przyjęciem poprzedniego protokołu jeśli
przewodniczący rady odniesie się do zauważonychi zgłoszonych wcześniej usterek.
3. Na kolejnym zebraniu, na liście dostępnej u przewodniczącego rady, stanowiącej załącznlk do
protokołu, członkowie podpisem potwierdzają spełnienie obowiązku zapoznania się z treścią
protokołu.
4. Nieobecni podczas zebrania członkowie rady, niezwŁocznie, mają obowiązek zapoznania się z
treścią protokołu.

Rozdział 9.
postanowienia końcowe

§24

1. Rada pedagogiczna po opracowaniu regulaminu rady pedagogicznej przyjmuje go w drodze
uchwały.
2.Traci moc regulamin rady pedagogicznej obowiązujący do dnia 16.06.2005r.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2018r.

]


