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1. Rada Pedagogiczna liczy co najmniej 3 nauczycieli i jest kolegialnym organem Szkoły 
w zakresie jej statutowych zadań dotyczących nauczania, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły (bez względu 
na charakter zatrudnienia). 

3. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział wyłącznie z głosem doradczym 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego – ale za zgodą lub na wniosek członków 
Rady Pedagogicznej (co najmniej 1/3 jej członków). 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, nadzwyczajnych lub w powołanych przez 

siebie komisjach problemowych. 
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy 

przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego oraz nadzorującego Szkołę 
lub co najmniej 1/3 członków Rady. 

7. Plenarne zabrania Rady Pedagogicznej (z wyjątkiem zebrań nadzwyczajnych) 
powinny być odpowiednio planowane, a o ich terminie członkowie Rady 
Pedagogicznej powinni być zawiadomieni co najmniej 5 – 7 dni wcześniej. 

8. Za przygotowanie i prowadzenie zebrania Rady oraz zawiadomienie jej wszystkich 
członków o terminie i porządku zebrania odpowiada jej przewodniczący. 

9. Członkowie Rady powinni być również odpowiednio wcześniej poinformowani 
o przewidywanej tematyce obrad. 

10. Zebrania plenarne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym w tym 
głównie: 

 w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego, 
 pod koniec pierwszego lub na początku drugiego okresu szkolnego, 
 pod koniec drugiego okresu lub zaraz po zakończeniu roku szkolnego. 

11. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym tzn. po pierwszym i drugim okresie nauki ogólne wnioski wynikające 
ze sprawozdania nadzoru pedagogicznego oraz inne ważne informacje o pracy Szkoły. 

12. Do głównych zadań Rady Pedagogicznej należy: 
 zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
 zatwierdzanie wyników okresowej i rocznej klasyfikacji i promocji uczniów, 
 podejmowanie uchwał w sprawach Szkoły, 
 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
 podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów i innowacji 

pedagogicznych. 
13. Rada Pedagogiczna opiniuje głównie: 

 organizację pracy Szkoły, w tym głównie tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 projekt planu finansowego Szkoły, 
 propozycje Dyrekcji w sprawach przydziału przedmiotów nauczania, 
 wychowawstw oraz dodatkowych płatnych, bezpłatnych i innych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
 wniosek Dyrektora Szkoły w sprawie udostępniania protokołów z zebrań Rady 

Pedagogicznej. 
14. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 2/3 członków; za ich realizację odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły lub 
za jego pośrednictwem organ nadzorujący Szkołę. 

15. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. 
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16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa. 

17. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący Szkołę i Kuratora Oświaty; decyzja organu prowadzącego lub Kuratora 
jest ostateczna. 

18. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły oraz jego zmiany. 
19. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej 
funkcji kierowniczej w Szkole. 

20. Rada może zgłaszać spośród swoich członków kandydatów do konkursu na Dyrektora 
Szkoły. 

21. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z misją Szkoły, jej celami i zadaniami oraz 
planem rozwoju Szkoły. 

22. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym. 
23. Wszystkich członków Rady obowiązuje zachowanie tajemnicy obrad. 
24. Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który najpóźniej 7 dni 

po odbytym zebraniu powinien być wpisany do księgi protokołów oraz udostępniony 
członkom Rady do wglądu i podpisania. 

25. Sposób i kolejność protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor 
Szkoły. 

26. Protokoły Rady Pedagogicznej mogą być udostępnione wyłącznie przedstawicielom 
organu prowadzącego Szkołę lub Kuratorium; innym osobom wyłącznie za wiedzą 
i zgodą przewodniczącego (po zasięgnięciu opinii członków Rady). 

27. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej (komisji problemowej) 
są książki protokołów ponumerowane, zasznurowane, opieczętowane i podpisane 
przez Dyrektora Szkoły z zawartą klauzulą: 

„księga zawiera .......... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej (komisji) od dnia 
................ do dnia ...............”. 


