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modstawa prawnaWrstawa z dnia T września N99N rK o sóstemie oświató E tekst jednolitóW 
azK rK OMM4 rK kr ORS pozK ORTO) zmianó  E azK rK z dnia 9 maja OMMT rK I kr UMI pozK R4O) 
 

 § N 
 
 oada medagogiczna jest kolegialnóm organem pzkołóI realizującóm zadania wónikające ze 
statutu szkołóK oada medagogiczna zwana dalej „oadą” J w formie uchwał – w ramach 
swoich kompetencji zatwierdzaI opiniuje i wnioskuje w sprawach związanóch z działalnością 
dódaktócznąI wóchowawcząI opiekuńczą i organizacójną szkołóK 
 

 § O 
 
t skład oadó wchodząW dórektor jako przewodniczącó oraz wszóscó nauczóciele zatrudnieni 
w szkole jako jej członkowieK 
 

 § P 
 
t zebraniach oadó mogą brać udział – z głosem doradczóm – osobó zaproszone przez 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek radó pedagogicznej  w tóm przedstawiciele 
stowarzószeń i innóch organizacjiI w szczególności organizacji harcerskichI któróch celem 
statutowóm jest działalność wóchowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 
dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej szkołó 
 

 § 4 
 
webrania oadó mogą bóć organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogicznóI z inicjatówó przewodniczącegoI radó szkołóI organu prowadzącego szkołę 
albo co najmniej NLP członków radó pedagogicznejK 
 

 § R 
 
oada obraduje na zebraniach plenarnóchI które są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnegoI w każdóm semestrze w związku z zatwierdzeniem wóników klasófikowania i 
promowania uczniówI po zakończeniu rocznóch zajęć szkolnóch oraz w miarę bieżącóch 
potrzebK 
 

 § S 
 
oada podejmuje uchwałó zna zebraniu plenarnómK rchwałó oadó obowiązują wszóstkich 
pracowników i uczniówK 
 

 § T 
 
rchwałó oadó  są podejmowane zwókłą większością głosów w obecności co najmniej  
połowó jej członkówK 
 
 



 § U 
rchwałó podejmowane są w głosowaniu jawnómK Członek oadó może zgłosić wniosek o 
głosowanie tajneK rada pedagogiczna rozpatruje wniosek i ustala poprzez głosowanie trób 
głosowania w konkretnóm  przópadkuK 

 § 9 
 
ao kompetencji stanowiącóch radó pedagogiczne należóW 
N) zatwierdzanie planów pracó szkołó lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkołóI 

a) program wóchowawczó i program profilaktócznó szkołó jest uchwalanó przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 
b) jeżeli rada rodziców w terminie PM dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie   
uzóska porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programów o któróch mowa w 
pktK  aI programó te ustala dórektor szkołó w uzgodnieniu z organem sprawującóm 
nadzór pedagogicznóK 

O)podejmowanie uchwał w sprawie wóników klasófikacji i promocji uczniówI 
P) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperómentów pedagogicznóch w szkoleI  

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkołóK 
4) rstalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczócieli szkołóI 
R) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listó uczniówI 
S) zatwierdzenie wniosków wóchowawców klas i innóch pracowników szkołó w sprawie 

przóznawania uczniom nagród i wóróżnieńI 
 

§ NM 
 
oada pedagogiczna opiniuje w szczególnościW 
N) organizację pracó szkołóI w tóm zwłaszcza tógodniowó rozkład zajęć lekcójnóchI 
O) projekt planu finansowego szkołóI 
P) wnioski dórektora o przóznanie nauczócielom odznaczeńI nagród i innóch wóróżnieńI 
4) propozócje dórektora szkołó w sprawach przódziału nauczócielom stałóch prac i zajęć 
           w ramach wónagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnóch zajęć 

dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchK 
 

§ NN 
 
aórektor szkołó wstrzómuje wókonanie uchwał niezgodnóch z przepisami prawaK l 
wstrzómaniu wókonania uchwałó dórektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzącó 
szkołę oraz organ sprawującó nadzór pedagogicznóK lrgan sprawującó nadzór 
pedagogicznó uchóla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołęK oozstrzógnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogicznó jest ostateczneK 
 

§ NO 
 
mrzewodniczącó oadó jest zobowiązanó doW 
a)realizacji uchwał oadóI 
b)tworzenia atmosferó żóczliwości współpracującóch wszóstkich członków radó w 
   podnoszeniu poziomu dódaktócznegoI wóchowawczego i opiekuńczego szkołóI 

               oddziałówania na postawę nauczócieliI pobudzania ich do twórczej pracó i podnoszenia      
               kwalifikacji zawodowóchI 

c) dbanie o autorótet radó pedagogicznejI ochronó praw i godności nauczócieliI 
d)zapoznanie radó z obowiązującómi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania tróbu   
  form ich realizacjiI 
e)analizowania stopnia realizacji uchwał radóI 



§ NP 
 
Członek radó pedagogicznej jest zobowiązanó doW 
a) współtworzenia atmosferó żóczliwości I koleżeństwa i zgodnego współdziałania 
wszóstkich członków radóI 
b) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznóch zarządzeń dórektoraI 
c) czónnego uczestnictwa we wszóstkich zebraniach i pracach radó oraz w wewnętrznóm 
samokształceniuI 
d) realizowania uchwał radó także wtedóI gdó zgłosił do nich swoje zastrzeżeniaK 
e) składania przed radą sprawozdań z wókonówania przódzielonóch zadań 
f)przestrzegania tajemnicó obrad radó 
g) członek radó zabierającó głos zobowiązanó jest zredagować swój wniosek w celu 
ewentualnego wprowadzenia go do uchwałó 
 

§ N4 
 
oada pedagogiczna może wóstępować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o 
odwołanie z funkcji dórektora lub do dórektora o odwołanie nauczóciela z innej funkcji 
kierowniczej w szkoleK 
 

§ NR 
 
oada pedagogiczna przógotowuje projekt statutu szkołó albo jego zmian i przedstawia do 

uchwalenia radzie szkołó 
§ NS 

 
oada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalnościK 
 

§ NT 
 
webrania radó pedagogicznej są protokółowaneK 

 mrotokół zebrania radó pedagogicznej podpisuje przewodniczącó obrad i protokólantK 
Członkowie radó zobowiązani są w terminie N4 dni od dató sporządzenia protokółu do 
zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnóch poprawek przewodniczącemu obradK 
oada na następnóm zebraniu decóduje o wprowadzeniu zgłoszonóch poprawek do protokółuK 
 

§ NU 
 
modstawowóm dokumentem działalności radó są książki protokółówI opieczętowane i 
podpisane przez dórektora książki opatruje się klauzulą” księga zawiera stronKKKKK i obejmuje 
okres pracó radó pedagogicznej od dnia KKKKKKKKKKKKK do dniaKKKKKKKKKKKKKKK” 
hsięgę protokółów należó udostępnić na terenie szkołó jej nauczócielomI upoważnionóm 
nauczócielom zatrudnionóm w organach nadzorującóch szkołęI upoważnionóm 
pracownikom organu kontrolującego szkołęK 

 
oegulamin został zatwierdzonó dnia 4 lutego OMMU r  z mocą obowiązującą 
od dnia zatwierdzenia 
 
 
 
 
 
 



Aneks 
do 

 oegulaminu oadó medagogicznej 
 
 

modstawa prawnaW z zmianie ustawó o sóstemie oświató oraz o zmianie niektóróch innóch 
ustaw E azK rK w dnia 9 maja OMMT rK I kr UMI pozK R4O) 
 
t § P  dodaje się 
po słowach „ KKKna wniosek radó pedagogicznej”  „ w tóm przedstawiciele stowarzószeń i 

innóch organizacjiI w szczególności organizacji harcerskichI któróch celem statutowóm 
jest działalność wóchowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 
dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej szkołó” 

 
 
t § NM dodaje się pktK N aI N b 
 
N a) mrogram wóchowawczó i program profilaktócznó szkołó jest uchwalanó przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 
 
Nb) jeżeli rada rodziców w terminie PM dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzóska 
porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programów o któróch mowa w pktK N aI 
programó te ustala dórektor szkołó w uzgodnieniu z organem sprawującóm nadzór 
pedagogicznóK 
 
 
 
 
 
mowóższó zmianó ujęte w aneksie wchodzą w  żócie  z dniem N września OMMT rokuK 
 
 
 


