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Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 

i 2203); 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203);   

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949);   

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

5) Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) - art. 28c, art. 42a.  



Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 13/2017/2018 z dnia 17 maja 2018 r. 

3 
 

Spis treści 

POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................................................... 4 

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ .................................................................................. 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ ............................................................... 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ ............................................................................... 9 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ ................................................................................................................... 10 

DOKUMENTACJA PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ............................................................................................ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ......................................................................................................................... 14 

 

  



Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 13/2017/2018 z dnia 17 maja 2018 r. 

4 
 

ROZDZIAŁ 1.    

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1.     

1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem Zespołu Szkół 

działającym na podstawie prawa oświatowego, Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Markach i niniejszego regulaminu.  

2. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący.  

3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej zebraniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni Zespołu Szkół bez względu na wymiar czasu pracy. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne 

osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w szczególności przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego oraz innych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz szkoły. 

5. Osoby uczestniczące w zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale 

nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich 

zaproszenia. 

6. Zebrania Rady są protokołowane. 

§2.     

1. Rada Pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym,  

a w szczególności:  

1) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego; 

2) w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów; 

3) po zakończeniu roku szkolnego; 

4) w miarę bieżących potrzeb, z inicjatywy Dyrektora; 

5) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6) na wniosek organu prowadzącego; 

7) na wniosek Rady Rodziców; 

8) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. W przypadku zwołania zebrania z inicjatywy członków Rady, przedstawiają oni 

Przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami 

1/3 członków Rady. 

3. Harmonogram posiedzeń Rady opracowuje Dyrektor Zespołu Szkół do końca września 

każdego roku szkolnego. 

4. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

5. Przewodniczący powiadamia członków Rady Pedagogicznej o zebraniu, co najmniej 

7 dni przed terminem zebrania na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim 

i w dzienniku elektronicznym. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być również zwołane w trybie nadzwyczajnym 

i wówczas nie jest wymagane przestrzeganie 7-dniowego terminu powiadamiania.  
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7. O zwołaniu rady nadzwyczajnej decyduje sam Dyrektor, kwalifikując daną okoliczność 

jako bieżącą potrzebę uzasadniającą zwołanie zebrania.  

8. O terminie zebrania decyduje każdorazowo i samodzielnie Dyrektor jako 

Przewodniczący. 

9. W zawiadomieniu o zebraniu Rady podaje się następujące informacje: termin, miejsce, 

godzinę rozpoczęcia, planowany porządek zebrania. 

§3.  

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. W razie nieobecności Dyrektora jego zastępcą w tym czasie jest wicedyrektor, 

a w przypadku, gdy w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący.  

3. Zastępowanie Dyrektora dotyczy wszystkich czynności, do jakich jest uprawniony sam 

Dyrektor. 

4. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, Dyrektor 

może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko 

kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi. 

5. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa dla wszystkich członków Rady.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący (lub osoba go zastępująca) 

może zwolnić nauczyciela z całości lub części zebrania Rady Pedagogicznej.  

ROZDZIAŁ 2.    

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

§4.    

Kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia Rady Pedagogicznej określają 

następujące akty prawne: Ustawa, Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające oraz Karta 

Nauczyciela. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców; 

2) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;   

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia objętego obowiązkiem nauki 

z listy uczniów, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 

w celu doskonalenia pracy szkoły; 
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7) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

8) przygotowywanie projektu nowego statutu lub zmian w statucie; 

9) uchwalanie nowego statutu lub jego zmian; 

10) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa 

Rady Ministrów; 

11) przedstawianie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

12) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczego-

Profilaktycznego; 

13) wyrażanie i cofanie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego; 

14) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglądu na 

niepełnosprawność po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba 

przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności 

w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego po zasięgnięciu opinii rodziców. 

§5.  

1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela 

lub zespół nauczycieli programu nauczania; 

2) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

3) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym; 

4) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 

kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 

5) opiniowanie powierzenia stanowiska i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

6) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

7) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra 

właściwego ds. oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku 

o nagrodę dla Dyrektora); 

8) opinia dotycząca organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych; 

9) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;  

10) opinia propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

11) opiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły; 

12) opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego 

niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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13) opiniowanie organizacji zajęć, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony; 

14) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz sytuacji, w których od ucznia 

nie wymaga się w szkole tego stroju; 

15) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju uczniów; 

16) opinia w sprawie oceny pracy Dyrektora; 

17) opiniowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego ustalonych 

przez dyrektora gimnazjum; 

18) opiniowanie wniosku nauczyciela lub specjalisty lub rodziców lub pełnoletniego 

ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej przedstawionego przez dyrektora 

szkoły o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

19) opiniowanie organizacji tygodnia pracy; 

20) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym; 

21) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 

22) opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia oraz 

jego organizacji; 

23) opinia w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe; 

24) opinia w zakresie wprowadzenia do szkolnego programu nauczania dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

25) opiniowanie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,  

26) zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym; 

27) opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji 

i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. 

§6.  

1. Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

1) delegowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół; 

2) wyrażanie zgody lub wnioskowanie za zgodą lub wnioskowanie o udział 

w zebraniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

3) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju; 

5) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 
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§7.  

1. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1) wykonuje zadania Rady Szkoły, jeśli takowa nie została powołana;  

2) przygotowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) opracowuje, aktualizuje i przedstawia Dyrektorowi wewnętrzne regulaminy 

dotyczące różnych obszarów działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły; 

4) rozpatruje kierowane do Rady Pedagogicznej wnioski. 

§8.   

1. Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe spośród swoich 

członków. 

2. Członkowie komisji lub zespołów wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

ROZDZIAŁ 3.    

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ 

§9.    

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma te same obowiązki co inni członkowie 

a ponadto do jego obowiązków należy:  

1) ustalanie porządku zebrań Rady; 

2) zwoływanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady;  

3) informowanie członków Rady o terminie i porządku zebrania;  

4) stwierdzanie prawomocności obrad (niezbędne kworum to połowa członków Rady); 

5) uzyskanie koniecznych opinii, projektów, wniosków od organów uprawnionych do 

współdziałania z Radą Pedagogiczną, a koniecznych w związku z wykonywaniem jej 

kompetencji stanowiących i opiniujących; 

6) czuwanie w czasie obrad nad porządkiem i dyscypliną;  

7) dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli;  

8) tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady w podnoszeniu jakości pracy;  

9) podpisywanie i realizacja uchwał Rady; 

10) podpisywanie protokołów zebrań Rady; 

11) przekazywanie wniosków Rady do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę;  

12) zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa;  

13) zasięganie opinii Rady w określonych przepisami sprawach,  

14) przedstawianie Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków 

wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności 

Zespołu Szkół; 

15) przechowywanie uchwał i protokołów Rady; 
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16) udostępnianie uprawnionym osobom zatwierdzonych protokołów z zebrań Rady. 

2. Przewodniczący Rady ma te same prawa co pozostali członkowie, a ponadto ma prawo:  

1) udzielać głosu na zebraniach Rady poszczególnym jej członkom;  

2) odebrać głos członkowi Rady w przypadku wypowiadania się bez związku 

z omawianymi problemami;  

3) decydowania o kolejności głosowań;  

4) formułowania treści projektów uchwał; 

5) zarządzania głosowania i obwieszczania zebranym podjętych rozstrzygnięć; 

6) zapraszania na zebrania Rady - w jej imieniu - osób, których obecność jest 

uzasadniona omawianymi problemami;  

7) wyznaczania osoby protokołującej zebrania Rady;  

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, jeżeli jego dalsze prowadzenie jest niemożliwe.  

ROZDZIAŁ 4.     

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ 

§10.  

1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:  

1) obecności na zebraniach; 

2) punktualnego stawiania się na zebrania; 

3) aktywnego uczestniczenia w zebraniach Rady, przygotowania na zebrania 

potrzebnych materiałów; 

4) potwierdzania swojego udziału w zebraniach podpisem na liście obecności dostępnej 

u Przewodniczącego Rady;  

5) usprawiedliwiania swojej nieobecności;  

6) składania przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań;  

7) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

8) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania  

z innymi członkami Rady;  

9) dbania o autorytet Rady; 

10) podporządkowania się uchwałom Rady;  

11) przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń, procedur  

i regulaminów obowiązujących w Zespole Szkół według ustalonych zasad, dbając 

o jak najwyższy merytoryczny poziom wykonywanych zadań;  

12) uczestniczenia w pracach komisji i zespołów zadaniowych powoływanych przez 

Przewodniczącego; 
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13) zapoznawania się z protokołem każdego zebrania Rady przez następnym zebraniem, 

nawet, jeśli nie byli na nim obecni. 

2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo:  

1) wypowiadania własnej opinii w sprawach dotyczących działalności szkoły; 

2) głosowania na równych prawach; 

3) w sytuacjach wyjątkowych wnioskować do Przewodniczącego Rady o zwolnienie  

z obowiązku obecności podczas zebrania Rady; 

4) zgłaszać wnioski o umieszczenie w porządku zebrania określonych spraw;  

5) wnioskować o zaproszenie na zebranie Rady wskazanej osoby spoza Rady, jeśli jej 

obecność ma związek z tematem obrad;  

6) zapoznać się z protokołem i wnieść uwagi dotyczące zauważonych pomyłek lub 

nieścisłości.  

  

ROZDZIAŁ 5.  

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

§11.  

1. Uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanowiących i opiniodawczych 

określa ustawa o systemie oświaty. 

2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały:  

1) w ramach swoich kompetencji stanowiących jako akty prawa; 

2) w ramach kompetencji opiniodawczych.  

3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków. 

§12.  

1. W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały naruszającej przepisy prawa 

Dyrektor wstrzymuje jej wykonanie i zawiadamia o tym fakcie organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny i organ prowadzący szkołę.  

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zasięga opinii organu prowadzącego w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej, 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, ale tylko w razie stwierdzenia 

jej niezgodności z przepisami prawa (rozstrzygnięcie to jest ostateczne). 

§13.  

1. Uchwały Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, 

zawierających w szczególności:  

1) numer uchwały i datę jej podjęcia, 
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2) nazwa organu wydającego uchwałę – w pełnym brzmieniu ustalonym w przepisach 

o utworzeniu tego organu; 

3) określenie przedmiotu uchwały, 

4) precyzyjną podstawę prawną – nie zamieszcza się i nie cytuje przepisów prawnych, 

podaje się pełną nazwa aktów prawnych wraz z aktualnym dziennikiem ustaw;  

5) treść uchwały – rozpoczyna się od przytoczenia podstawy prawnej, na mocy której 

została podjęta, dodatkowo jeżeli podjęcie uchwały jest uzależnione od uzyskania 

opinii innego organu, np. Rady Rodziców, to w podstawie prawnej powołujemy się 

na tę opinię; 

6) komu powierza się wykonanie uchwały; 

7) datę wejścia w życie – może być inna niż data podjęcia uchwały;  

8) pieczęć szkoły i podpis Przewodniczącego Rady;  

9) załączniki – jeśli wynika to z treści uchwały. 

2. Treści uchwał nie zamieszcza się w protokołach posiedzeń Rady Pedagogicznej – są one 

gromadzone w odrębnej księdze uchwał wraz z rejestrem uchwał. 

3. Uchwały numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

§14.  

1. Fakt podjęcia uchwały odnotowuje się w protokole zebrania Rady Pedagogicznej.  

2. W protokole do każdej uchwały zamieszcza się informację zawierającą numer 

i przedmiot uchwały (wytłuszczonym drukiem) oraz komunikat następującej treści: 

„Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym/tajnym zwykłą większością głosów. Rada 

Pedagogiczna liczy … członków. Obecnych na zebraniu … Za przyjęciem uchwały 

głosowało … osób, przeciw … osób, wstrzymało się od głosu … osób.” 

§15.  

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

w obecności co najmniej połowy jej członków. Liczba głosów „za” powinna być większa 

niż głosów oddanych „przeciw”. Nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących. 

2. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie. 

3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. 

4. Na wniosek członka Rady i po uzyskaniu akceptacji większości, Przewodniczący 

zebrania ma prawo zarządzić głosowanie tajne. 

5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do 

głosowania. 

6. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym do przeprowadzenia głosowania  

i ustalania wyników głosowania spośród członków Rady powołuje się komisję 

skrutacyjną.  

7. Uchwały Rady zawierają informacje dotyczące uczniów i nauczycieli, dlatego wgląd do 

nich może odbywać się w obecności nauczyciela lub Dyrektora, wyłącznie na terenie 

placówki.  

8. Uchwał nie należy kopiować bez zgody Dyrektora. 
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ROZDZIAŁ 6.    

DOKUMENTACJA PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 

§16.   

1. Z każdego zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół. 

2. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Rady spośród jej członków – w miarę 

możliwości według alfabetycznej aktualnej listy. 

3. Protokoły są numerowane i sporządzane w formie pisemnej techniką komputerową. 

4. Numerację protokołów rozpoczyna się z początkiem każdego roku szkolnego. 

5. Protokół zawiera:  

1) numer (numer kolejny protokołu/rok szkolny) i datę zebrania; 

2) przyjęty porządek obrad;  

3) stwierdzenie prawomocności (kworum); 

4) informację o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania; 

5) informację o podjętych uchwałach; 

6) streszczenie przebiegu zebrania w odniesieniu do porządku obrad; 

7) tematykę i wyniki głosowań; 

8) zgłoszone i uchwalone wnioski, stwierdzenia i postanowienia; 

9) podpisy Przewodniczącego i protokolanta. 

6. Strony protokołu są numerowane wzorcem Strona … z ….. 

7. Wzorzec komputerowego protokołu stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu 

(czcionka Arial, tytuł – 16 pkt., treść – 12 pkt.). 

8. Sprawy dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej uczniów nie powinny być 

protokołowane. 

9. Integralną częścią protokołu jest lista członków Rady opatrzona pieczęcią Zespołu Szkół, 

podpisana przez obecnych nauczycieli, protokolanta i Przewodniczącego. 

10. Do protokołu dołącza się załączniki, o których mowa w protokole.  

11. Załączniki i listę obecności opatruje się numerem protokołu, którego dotyczą. 

§17.  

1. Protokół musi zostać sporządzony najpóźniej w ciągu 14 dni od zebrania.  

2. Protokół pozostaje w sekretariacie Zespołu Szkół do następnego zebrania w celu 

zapoznania się z jego treścią przez wszystkich członków Rady. 

3. Uwagi i poprawki do protokołu można zgłaszać do protokolanta w czasie sporządzania 

protokołu, a po jego sporządzeniu do Dyrektora.  

4. Na początku kolejnego zebrania Dyrektor przedstawia zgłoszone uwagi i zastrzeżenia do 

protokołu. W pierwszej kolejności Rada decyduje o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu, 

a następnie zatwierdza ów protokół poprzez głosowanie. 

5. Przyjęte przez Radę poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania 

umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte. 
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6. W przypadku, gdy okres do kolejnego zebrania jest krótszy niż 3 tygodnie, protokół 

zatwierdza się na tym zebraniu, które spełnia kryteria czasowe dotyczące sporządzania 

protokołu i zgłaszania uwag. 

§18.  

1. Zatwierdzone protokoły z kolejnych pozebrań w danym roku szkolnym wraz z listą 

obecności, uchwałami i załącznikami tworzą księgi protokołów. 

2. Księgę protokołów tworzy się po zakończeniu roku szkolnego według następujących 

zasad: 

1) strona tytułowa opieczętowana, podpisana przez Dyrektora z tytułem następującej 

treści: 

„Księga protokołów nr …..  

zebrań Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

rok szkolny ………./…. 

2) część A – rejestr uchwał za dany rok szkolny; 

3) część B – uchwały uporządkowane wg numerów za dany rok szkolny; 

4) część C – kolejne protokoły wraz z listami obecności; 

5) część D – załączniki do protokołów; 

6) w dolnej części strony tytułowej umieszcza się klauzulę: 

"Księga zawiera …… ponumerowanych stron”. 

3. Wszystkie strony należy ponumerować ręcznie czarnym długopisem w dolnym 

zewnętrznym narożniku kartki. 

4. Księga protokołów powinna być zszyta i oprawiona w twardą okładkę z napisem 

tytułowym takim, jak na stronie tytułowej. 

5. Księga podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Księgi protokołów za ostatnie 3 lata przechowywane są u Dyrektora, a starsze 

w składnicy akt Zespołu Szkół. 

§19.  

1. Księgę protokołów lub pojedynczy protokół można udostępnić: 

1) członkom Rady Pedagogicznej; 

2) osobom upoważnionym przez organ prowadzący, którym jest Miasto Marki; 

3) osobom upoważnionym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, którym jest 

Mazowiecki Kurator Oświaty; 

4) upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

w sprawach wynikających ze statutowej działalności tych związków. 
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ROZDZIAŁ 7.    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§20.  

1. Projekt nowego regulaminu lub zmian w regulaminie przygotowuje komisja powołana 

przez Dyrektora. 

2. Regulamin Rady Pedagogicznej może być nowelizowany w miarę potrzeb, 

w szczególności w przypadku zmiany prawa oświatowego. 

3. Aktualizacja regulaminu może polegać na uzupełnieniu, zmianie bądź uchyleniu 

dotychczasowych zapisów.  

4. Nowelizacja Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

5. Uchwała wprowadzająca zmiany do regulaminu podaje nową treść wprowadzanych 

zapisów. 

6. W przypadku znacznej liczby zmian, Przewodniczący przedstawia Radzie nowy jednolity 

tekst regulaminu. 

7. Regulamin Rady Pedagogicznej musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018 r. 

 
 

……………………………….. 
(pieczęć i podpis Dyrektora) 

 

 

 

 
 
 
 


