Zał. nr 1 do uchwały nr 14/2019/2020 z dnia 09.06.2020r.
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
§1
Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie
art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z 1017 r., poz. 56 z
ze zm.)
§2
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania
i opieki.
§3
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły jako jej przewodniczący oraz
wszyscy nauczyciele.
2. W zebraniu Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą
w szczególności uczestniczyć z głosem doradczym:
1) zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego goście,
2) współpracujący ze szkołą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
3) pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno- lekarskiej nad uczniami,
4) przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego,
organizacji
młodzieżowych
i innych stowarzyszeń społecznych działających na terenie szkoły,
5) przedstawiciele Rady Rodziców.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej,
która dotyczy ich zakresu spraw.
4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
w głosowaniach.
5. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. Zebrania Rady mogą być
organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3
członków Rady.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w celu przeprowadzenia narad
szkoleniowych, samokształceniowych oraz nadzwyczajnych.

§4
Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) realizacji uchwał Rady,
2) współpracy z Radą Pedagogiczną,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły,
4) podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
5) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzenia ich do twórczej pracy
i podnoszenia kwalifikacji zawodowej,
6) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli,
7) analizowania stopnia realizowania uchwały Rady.
§5
1. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania
wszystkich członków Rady,
2) przestrzeganie postanowień statutu oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji,
do których został powołany,
4) realizowania uchwały Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań,
6) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać
dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
2. Ponadto:
1) Każdy członek Rady pedagogicznej, nawet jeśli nie był obecny na zebraniu, jest
zobowiązany do zapoznania się z treścią protokołu i ma prawo do wniesienia zastrzeżeń
co do jego zawartości.
2) W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być
zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
§6
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu jej projektów przez Radę Rodziców.
4) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślania uczniów z listy uczniów
(nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym)
5) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
6) Nowelizowanie i zatwierdzanie Statutu Szkoły.
7) Ustalanie regulaminu swojej działalności.
8) Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły po zaopiniowaniu
przez Radę Rodziców.

§7
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu
nauczania.
2) Arkusz organizacyjny szkoły.
3) Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.
4) Powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
5) Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.
6) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
7) Projekt planu finansowego szkoły.
8) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
9) Wnioski rodziców o indywidualny tok nauki.
10) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć.
§8
Rada Pedagogiczna zapoznaje się z:
1. Programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację.
2. Wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych.
3. Planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny.
4. Informacją o realizacji planu nadzoru.
§9
1.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
2.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.
3. Rada Pedagogiczna wyłania
przedstawicieli do komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
§ 10
Ponadto Rada Pedagogiczna:
1. Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności.
2. Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.

§ 11
1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez
przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
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.
§ 12
1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady Pedagogicznej są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Głosowanie uchwał może być tajne lub jawne w zależności od rodzaju uchwał.
2. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały na wniosek członka Rady Pedagogicznej,
przyjęty w głosowaniu jawnym.
4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania
przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
5. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród
członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 12a
1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół można
zorganizować zdalnie.
2. Rada Pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół może podejmować
decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej
(np. wideokonferencja, poczta elektroniczna).
3. Treść podjętych czynności należy utrwalić w protokole, notatce, adnotacji lub w inny
sposób.
§ 13
1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
§ 14
1. Z zebrania Rady sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady.
2. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
1) datę posiedzenia rady,

2) numer oraz rok szkolny,
3) listę uczestników - najlepiej w załączeniu,
4) stwierdzenie prawomocności,
5) zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania,
6) porządek obrad,
7) streszczenie przebiegu posiedzenia,
8) podpis protokolanta - pod tekstem protokołu z lewej strony z dopiskiem „Protokołował”,
9) podpis przewodniczącego rady - z podaniem funkcji w pełnym brzmieniu.
3. Protokół dostępny jest w sekretariacie przez 10 dni od daty sporządzenia celem
umożliwienia członkom Rady zapoznania się z nim lub zgłoszenia ewentualnych poprawek
przewodniczącemu.
4. Na początku kolejnego zebrania Rady pedagogicznej dyrektor przedstawia zgłoszone
uwagi i zastrzeżenia do protokołu. W pierwszej kolejności rada pedagogiczna decyduje o ich
wprowadzeniu do protokołu lub odrzuceniu, a następnie zatwierdza ów protokół poprzez
głosowanie.
5. Jeśli nie zostają wniesione poprawki, protokół zostaje przyjęty, co potwierdzone zostaje
głosowaniem na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
6. Przyjęte poprawki i uzupełnienia protokołu z poprzedniego posiedzenia umieszcza się
w protokole bieżącego zebrania - nie zmienia się treści protokołu poprzedniego zebrania
§ 15
1. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów.
2. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się
w klauzulę: „Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16
w Pabianicach. Księga zawiera ... stron”.
3. Księga Protokołów przechowywana jest na terenie szkoły.
§ 16
1. Traci moc regulamin z dnia 05.03.2019r.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

