
REGULAMIN 
DZIAŁALNOSCI RADY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. KORNELA MAKUSZY ŃSKIEGO W ŚWIEMINIE 

 
 
 

I. Przepisy ogólne 
§ 1 

Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie 
zwana dalej „Radą” działa na podstawie ustawy z dnia 07 .09.1991r. o systemie 
oświaty(Dz.U.Nr.95 poz.425) 
z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr. 67 z 96r poz.329). 

§ 2 
1.Rada jest kolegialnym, organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 
kształcenia , wychowania i opieki. 
2.W wykonywaniu swych zadań Rada współdziała z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców i 
samorządem uczniowskim. 
 
II.  Skład Rady i formy pracy. 

§ 3 
 
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 
A/ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 
B/ w zebraniach rady mogą  również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, 
C/ pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Biesiekierzu przy omawianiu problemów  opieki 
higieniczno-lekarskiej nad uczniami, 
D/ przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych, 
E/ przedstawiciele samorządu uczniowskiego działającego na terenie szkoły, 
F/ przedstawiciele rady rodziców 
 
2. 
Do udziału w posiedzeniu rady mają prawo nauczyciele, o których mowa w art.35 ust.2 
ustawy o systemie oświaty, wykonujący czynności nadzoru pedagogicznego po uprzednim 
powiadomieniu dyrektora szkoły. 
 

§ 4 
1. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły. 
2. 2.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za 

powiadomienie członków o terminie i porządku zebrania. 
3. Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po 
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co 
najmniej 1/3 członków rady. 

5. Zebrania prowadzi dyrektor szkoły, który zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni 
przed planowanym terminem podając porządek rady. 



6. Zebrania organizowane są w oparciu o harmonogram jej posiedzeń zawarty w planie 
nadzoru dyrektora szkoły. 

 
§ 5 

1. Udział członków rady w pracach lub powołanych przez rade zespołach jest obowiązkowy. 
2. Zebrania rady organizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
 

§ 6 
 
1. W zależności od potrzeb rada może powołać stałe lub doraźne zespoły. 
2.  Działalność zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności 

szkoły. 
3.  Pracą danego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek dyrektora 

szkoły. 
4. Zespół informuje rade o wynikach swojej pracy na  i przedstawia wnioski do 

zatwierdzenia przez radę. 
 
 
III.  Zakres działania i kompetencje Rady 
 

§ 7 
Uprawnienia Rady dzielą się na: 
 
1. Kompetencje stanowiące. 
2. Uprawnienia o charakterze opiniodawczym. 
3. Inne funkcje( organizacyjne, wnioskodawcze). 
 

§ 8 
 
Do kompetencji stanowiących rady należy: 
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
3.  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. 
4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
5.  Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
6. Zatwierdzanie uchwała Rady Pedagogicznej  
– Szkolnego Systemu Oceniania 
- Programu Wychowawczego 
- Programu Rozwoju szkoły  
- Programu Profilaktyki Szkolnej  
- Statutu Szkoły 
- Szkolnego zestawu programów 

§ 9 
 
Rada opiniuje w szczególności: 
1. Organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 
2. Projektu planu finansowego szkoły. 
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 



4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

 
VII. Uprawnienia dyrektora szkoły w stosunku do rady: 
 
 Dyrektor szkoły: 
1. Przedstawia radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. 
2. Wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 8, niezgodnych z przepisami prawa. 
3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 
prawa. 

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 
 
 
 


