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Załącznik Nr 1  do uchwały nr  12/14/06/2021/2022 z dnia 14.06.2022 r. 

  

  

  

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zadania, organizację i tryb pracy Rady Pedagogicznej. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.); 

 Szkole – należy przez to rozumieć Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk w 

Szerokiem; 

 Statucie – należy przez to rozumieć Statut Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 

Europejczyk w Szerokiem; 

 nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika    

pedagogicznego; 

 Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Roberta Kowalskiego –  

Organ Prowadzący. 

 organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 2 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i 

opieki. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

  

§ 3 

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 
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§ 4 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1. Zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po ich 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6. Zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną; 

7. Wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności  ucznia na zajęciach; 

8. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

9. Uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

10. Zatwierdzanie zmian w Statucie; 

11. „Ustalenie” programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły i przedłożenie do uchwalenia 

Radzie Rodziców. 

 

§ 5 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1. Organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2. Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

3. Dopuszczenie do użytku w Szkole programów nauczania; 

4. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

5. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6. Zezwolenie na indywidualny program nauki; 

7. Zezwolenie na indywidualny tok nauki. 

 

§ 6 

      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 
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ROZDZIAŁ III 

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 7 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.                

  

§ 8 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności: 

1. Opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej; 

2. Przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

3. Podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5. Monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną; 

6. Podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej; 

7. Wstrzymuje (jako Dyrektor Szkoły) wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa; 

8. Stwarza atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 

Szkoły; 

9. Wpływa na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych; 

10. Dba o autorytet Rady Pedagogicznej, chroni prawa i godności nauczycieli; 

11. Zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

12. Przedstawia sprawozdania z działalności pracy Szkoły i wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 9 

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 

 Czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

 Składania wniosków i projektów uchwał dotyczących działalności Szkoły; 

 Udziału w pracach  stałych lub doraźnych komisji oraz zespołów powołanych przez  

Radę Pedagogiczną; 
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 Wglądu do protokołu, zgłoszenia poprawek przewodniczącemu Rady Pedagogicznej, o 

których uwzględnieniu rozstrzyga Rada na najbliższym posiedzeniu; 

 Przedstawiania swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły. 

2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

 Czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, 

do których został powołany; 

 Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych  pracowników Szkoły; 

 Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrektora; 

 Współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości, koleżeństwa i 

zgodnego współdziałania wszystkich nauczycieli; 

 Realizacji i przestrzegania uchwał oraz postanowień Rady Pedagogicznej także 

wtedy, kiedy zgłosi do nich swoje zastrzeżenia; 

 Składania sprawozdań z wykonania powierzonych mu zadań; 

 Prezentowania postawy służącej kreowaniu pozytywnego wizerunku Szkoły w 

środowisku; 

 Godnego zachowania się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, umożliwiającego  

sprawną realizację przyjętego porządku posiedzenia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje uprawnienia na zebraniach ogólnych, 

pracując w zespołach i komisjach. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą oraz przedstawiciel Organu Prowadzącego 

Szkołę. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 2-3 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, 

która dotyczy ich zakresu spraw. 

5. Osoby  zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w 

głosowaniach. 

 

§ 11 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku 

szkolnego  harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania  Rady Pedagogicznej organizowane są: 

 przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

 w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 

 po zakończeniu pierwszego semestru oraz rocznych zajęć dydaktycznych w celu 

przedstawienia przez Dyrektora Szkoły ogólnych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły, w miarę 

bieżących potrzeb. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane: 

 na  wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą; 

 z inicjatywy Dyrektora Szkoły; 

 Organu Prowadzącego Szkołę; 

 co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. O terminie i proponowanym porządku zebrania Rady Dyrektor powiadamia nauczycieli co 

najmniej 5 dni przed terminem zebrania, przez przedstawienie do podpisu zarządzenia 

Dyrektora Szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne formy i 

termin powiadomienia. 

5. Zebrania Rady mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne 

zebranie może być zorganizowane nawet w dniu powiadomienia. 

6. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny 

określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego 

przeprowadzenia. 

7. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w czasie epidemii 

zebrania Rady Pedagogicznej mogą się odbywać w formie zdalnej.   

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej Przewodniczący. 
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9. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć 

prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej wicedyrektorowi Szkoły lub innemu 

nauczycielowi  zatrudnionemu w Szkole. 

10. W przypadku długotrwałej choroby Dyrektora Szkoły, funkcję przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej pełni wicedyrektor, a w czasie  jego absencji członek Rady Pedagogicznej 

wskazany przez Organ Prowadzący. 

11. Pod nieobecność Dyrektora Szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie 

podejmuje innych uchwał niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

13. W szczególnych sytuacjach  członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału  w 

zebraniu, za zgodą Dyrektora Szkoły. 

14. Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia 

się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu. 

 

§ 12 

1. Zebrania przygotowuje Przewodniczący. 

2.  Przygotowanie posiedzenia obejmuje: 

 Ustalenie czasu i miejsca; 

 Ustalenie porządku; 

 Zawiadomienie członków Rady; 

 Przygotowanie potrzebnych materiałów. 

3. Materiały potrzebne na posiedzenie przygotowuje Przewodniczący Rady  lub wicedyrektor 

Szkoły oraz inni  nauczyciele zgodnie z deklaracją Przewodniczącego.  

 

§ 13 

1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego 

zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności. 

3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady 

Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania. 

4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć Przewodniczący. 

5. Propozycje zmian w porządku zebrania Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady 

Pedagogicznej. 

 



 8 

§ 14 

1. Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być  tylko sprawy objęte porządkiem 

posiedzenia. 

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 

3. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź godzi w powagę 

Rady Przewodniczący  przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. 

 

§ 15 

1. W zależności od potrzeb Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły i komisje. 

2.  Praca zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Szkoły. 

3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący wybrany spośród członków zespołu. 

 

ROZDZIAŁ V 

TEYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

§ 16 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa 

co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. 

 

§ 17 

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub w szczególnych 

przypadkach w głosowaniu tajnym. 

§ 18 

1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej lub wicedyrektor. 

2.  W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki. 

3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego. 
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§ 19 

1. Przewodniczący wstrzymuje uchwały  Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły niezwłocznie  

 zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego Szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 20 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane w ramach roku szkolnego, ich treść 

jest  przygotowywana z wykorzystaniem edytora tekstu, a następnie uchwały są drukowane i 

przechowywane w  oddzielnej teczce. 

2. Numer i „tytuł” podjętych uchwał zapisywane są również w księdze protokołów. 

3. Prowadzony jest rejestr uchwał. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

DOKUMENTOWANIE ZEBRAŃ 

 

§ 21 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez protokolanta wybieranego na dany rok 

szkolny na organizacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem kolejnego roku 

szkolnego. Na czas nieobecności osoby pełniącej funkcję protokolanta w danym roku szkolnym 

wyznaczana jest w zastępstwie inna osoba.  

 

§ 22 

1. Protokoły z posiedzeń Rady sporządzane są ręcznie do księgi protokołów.  

2. W teczce pt. „Załączniki do protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej”, dołączonej do księgi 

protokołów, przechowywane są sprawozdania nauczycieli i wychowawców, sprawozdania z 

pracy Szkoły, sprawozdania ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, raporty i inne 

dokumenty będące przedmiotem obrad.  

3. Księgę protokołów przechowuje się w gabinecie Dyrektora Szkoły. 

4. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek Szkoły.  
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5. Księga protokołów może być udostępniana nauczycielom zatrudnionym w Dwujęzycznej 

Szkole Podstawowej Europejczyk w Szerokiem, Organowi Prowadzącemu i organowi 

nadzorującemu.  

6. Protokół z posiedzeń Rady Pedagogicznej powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty 

przebieg i zawierać: 

 Tytuł, numer i datę posiedzenia oraz nazwisko i imię przewodniczącego obrad i 

protokolanta; 

 Stwierdzanie prawomocności posiedzenia, stwierdzenie quorum oraz określenie 

wymaganej liczby głosów do podjęcia ważnych uchwał; 

 Obecność nauczycieli i odnotowanie nazwisk nieobecnych członków Rady Pedagogicznej; 

 Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 

 Odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia; 

 Przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i 

uchwalonych wniosków; 

 Przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących; 

 Podpisy Przewodniczącego Rady i protokolanta. 

7. W protokołach z posiedzenia Rady zapisywany jest numer i „sprawa” uchwały, a uchwała w 

pełnym brzmieniu wraz z załącznikami przechowywana jest w teczce protokołów. 

8. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej numerowane są w ramach roku szkolnego. 

9. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu. 

10. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają: członkowie 

Rady Pedagogicznej, upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

nad Szkołą i Organu Prowadzącego. 

 

§ 23 

1. Księga protokołów  zawiera ponumerowane strony i jest przesznurowana oraz 

opieczętowana. 

2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera … 

ponumerowanych stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od …  do … ” 

Pod adnotacją umieszcza się pieczęć Szkoły oraz pieczątkę imienną i podpis  

Dyrektora Szkoły. 
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§ 24 

1. Protokoły z zebrań komisji i zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią 

dokumentację pracy Rady Pedagogicznej. 

2. Za sporządzenie protokołu i przekazanie Dyrektorowi Szkoły odpowiedzialny jest 

przewodniczący zespołu. 

3. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest Dyrektor 

Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25 

1.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności i przyjmuje go w drodze uchwały. 

2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze 

uchwały. 

3. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej jest znaczna, Komisja 

powołana przez Przewodniczącego Rady opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej do 

uchwalenia tekst jednolity. 

§ 26 

1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 

Europejczyk w Szerokiem wchodzi w życie z dniem uchwalenia, to  jest z dniem  

14 czerwca  2022 r.  

2. Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc regulamin dotychczas obowiązujący 

Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 

Europejczyk w Szerokiem.  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej DSP Europejczyk 

 

      mgr Beata Kowalska – Dyrektor Szkoły 

  

  

 

 

 

 


