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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

  

1. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum                               

2. 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, w szczególności, których celem  

statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacanie i rozszerzanie form  działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

3. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego                         

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po  

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących  

potrzeb; zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór  

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę, albo co  

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący  rady pedagogicznej  przygotowuje porządek zebrania, ustala datę,   

godzinę, przybliżony czas trwania i miejsce spotkania oraz zawiadamia członków rady. 

6. Zawiadomienie o terminie i planowanym porządku zebrania  dokonuje się na minimum 7 

dni roboczych przed spotkaniem w formie elektronicznej (poczta służbowa) lub sms                

(np. WhatsApp) oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. 

7. W nadzwyczajnym przypadku przewodniczący  może zwołać zebranie rady pedagogicznej  

w trybie przyspieszonym. 

8.  W szczególnych przypadkach losowych ( nie dotyczy zwolnień lekarskich) członek rady 

pedagogicznej  może być zwolniony z uczestniczenia w zebraniu za zgodą dyrektora.               

Prośbę o zwolnienie nauczyciel przedstawia dyrektorowi w formie pisemnej. 

9.  Nieobecny członek rady pedagogicznej  ma obowiązek zapoznania się z protokołem                         

i uchwałami przyjętymi na spotkaniu w terminie wskazanym przez dyrektora. 

10. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne  

 wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                                   

 o działalności szkoły, a także  organizuje WDN zgodnie z potrzebami rady pedagogicznej. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co  

    najmniej połowy jej członków. 



11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:  

    1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

    2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji; 

    3) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  

          poprawkowego z jednego przedmiotu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

    4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu  

         przez radę rodziców; 

    5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

    6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

    7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego oraz wyników  

        egzaminów zewnętrznych w celu doskonalenia pracy szkoły; 

    8) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia, który jest nieklasyfikowany z 

powodu  

        nieusprawiedliwionej nieobecności; 

    9) wybór przedstawicieli (co najmniej dwóch) do zespołu rozpatrującego odwołanie  

        nauczyciela od oceny pracy. 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

     1) organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć edukacyjnych;  

     2) projekt planu finansowego szkoły; 

     3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

     4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                        

          w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych,  

          wychowawczych i opiekuńczych; 

      5) program profilaktyczno - wychowawczy; 

      6) przyznanie uczniowi indywidualnego programu lub toku nauki; 

      7) przyznanie szkolnego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

      8) ocenę pracy dyrektora; 

      9) ustalenie przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -  

           wychowawczych; 

     10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

13. Rada pedagogiczna może wnioskować w szczególności o:  

      1) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora (do organu prowadzącego, który                      

        w ciągu 14 dni powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i rozpatrzeć  

        wniosek); 



    2) wprowadzenie lub zniesienie obowiązku jednolitego stroju przez uczniów (w tym  

        identyfikatorów dla uczniów i nauczycieli); 

    3) powołanie zespołów i przewodniczących: wychowawczych, przedmiotowych do  

         realizacji czynności statutowych oraz czynności bieżących; 

    4) odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego. 

14.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady są  

        protokołowane. 

15. Członkowie rady pedagogicznej  powinni : 

      1) tworzyć koleżeńską i życzliwą  atmosferę w pracy 

      2) zgodnie współpracować z pozostałymi członkami oraz pracownikami szkoły 

16. Członkowie rady pedagogicznej  są zobligowani do:  

       1) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń wewnętrznych   

           dyrektora; 

       2) zachowania tajemnicy obrad rady pedagogicznej, szczególnie dotyczy to spraw ,  

          które mogłyby  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli     

          i pozostałych pracowników szkoły; 

      3) czynnego uczestniczenia w spotkaniach  i pracach rady pedagogicznej; 

      4) składania sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań podczas spotkań rady  

         pedagogicznej na wniosek dyrektora lub pozostałych członków rady. 

17. Rada pedagogiczna zatwierdza statut szkoły oraz jego zmiany. 

 

 

 

 

 


