
         Załącznik Nr 1 
 

RR  EE  GG  UU  LL  AA  MM  II  NN  

RRAADDYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ  
 

 

Zespołu Szkół Nr 3 

w Szczecinie 
 

 

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas 

przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce: 

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.  

2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, t. j. Dz. U. 2006, nr 97,  

poz. 674 z późn. zm.  

 

§ 2 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające  

ze statutu szkoły. Rada Pedagogiczna – opiniuje, wnioskuje i w formie uchwał zatwierdza 

decyzje w sprawach dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej  

i organizacyjnej szkoły.  

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3. Pod 

nieobecność Dyrektora funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni wskazany 

przez Dyrektora wicedyrektor albo kierownik szkolenia praktycznego.  

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnienie w szkole  

oraz pracownicy zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

4. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

§ 3 

 

OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  II  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  PPRRZZEEWWOODDNNIICCZZĄĄCCEEGGOO  RRAADDYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ::  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

1. przygotowuje i prowadzi Radę Pedagogiczną, 

2. zawiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie, miejscu i porządku 

zebrania, 



3. przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,  

4. oddziaływuje na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy oraz do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

5. zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 

szkolnego,  

6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,  

7. odpowiada za zgodność z prawem uchwał Rady Pedagogicznej,  

8. w przypadku wystąpienia Rady Pedagogicznej z wnioskiem do organu prowadzącego 

szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, zobowiązany jest 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania wniosku 

przekazując dokumenty organowi prowadzącemu szkołę.  

 

§ 4 

 

OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  II  KKOOMMPPEETTEENNCCJJEE  CCZZŁŁOONNKKAA  RRAADDYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ  

 

1. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) zapoznania się z regulaminem Rady Pedagogicznej, a w przypadku członków Rady 

Pedagogicznej podejmujących po raz pierwszy pracę w Zespole Szkół Nr 3 do 

pisemnego potwierdzenia znajomości regulaminu,  

2) godnego reprezentowania szkoły i zawodu nauczyciela oraz powinien przyczyniać się 

swoimi działaniami do podnoszenia jakości pracy szkoły,  

3) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i ogólnego współdziałania oraz 

obiektywnego rozwiązywania problemów istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania szkoły,  

4) przestrzegania przepisów prawa szkolnego, regulaminu Rady Pedagogicznej  

i wewnętrznych zarządzeń dyrektora,  

5) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji,  

do których został powołany oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,  

6) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej i zarządzeń dyrektora szkoły,  

7) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań,  

8) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, innych pracowników szkoły  

lub godzić w interesy szkoły czy naruszać jej dobre imię,  

9) prowadzenia niezbędnej dokumentacji,  

10) powiadamiania przewodniczącego Rady Pedagogicznej o przewidzianej nieobecności 

na zebraniu, która może być usprawiedliwiona chorobą lub innym zdarzeniem 

losowym.  

2. Kompetencje członka Rady Pedagogicznej wynikają z kompetencji Rady Pedagogicznej.  

3. W stosunku do członków Rady Pedagogicznej naruszających regulamin Rady 

Pedagogicznej lub godność zawodu nauczycielskiego i szkoły może być wszczęte 

postępowanie dyscyplinarne.  



 

§ 5 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCJJEE  RRAADDYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ  

 

1. Kompetencje stanowiące: 

1) uchwala statut i zmiany w statucie,  

2) zatwierdza plany pracy szkoły,  

3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,  

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

5) zatwierdza plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,  

6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

7) zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,  

8) zatwierdza wnioski i uchwały wynikające z pracy szkoły.  

2. Kompetencje opiniujące:  

1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień, które wcześniej powinny być zaopiniowane przez organizacje związkowe,  

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

5) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole.  

 

§ 6 

  

IINNNNEE  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  II  OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  RRAADDYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ  

 

Rada Pedagogiczna: 

1. przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany,   

2. planuje i organizuje pomoc dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

3. analizuje i ocenia stan nauczania, wychowania i opieki,  

4. organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,  

5. współpracuje z Radą Rodziców,  

6. obraduje na zebraniach Rady Pedagogicznej lub w ramach powołanych przez siebie 

komisji,  

7. powołuje komisje celowe do wykonania określonych zadań lub komisje stałe, 

przejmujące część kompetencji Rady Pedagogicznej,  

8. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.  



9. wybiera przedstawicieli Rady Pedagogicznej ZS Nr 3 do Komisji Konkursowej 

dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3;  

1) kandydatów na przedstawicieli zgłaszają członkowie Rady Pedagogicznej,  

2) wybór przedstawicieli następuje w drodze uchwały podjętej większością zwykłą w 

obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym  

lub tajnym.  

 

§ 7 

  

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  

 

1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach. Uchwały Rady obowiązują wszystkich 

nauczycieli i uczniów Szkoły.  

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym. Wyboru formy 

głosowania dokonuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu.  

3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, przewodniczący Rady Pedagogicznej 

zarządza powtórne głosowanie poprzedzone wystąpieniami członków Rady 

Pedagogicznej uzasadniającymi poszczególne wnioski.  

4. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala Rada.  

5. Dyrektor zawiesza uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

O fakcie zawieszenia uchwały dyrektor powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i 

organ prowadzący.  

6. Z zebrania Rady sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się  

go do księgi protokołów Rady lub księgi protokołów komisji.  

7. Protokół zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący 

obrad i protokolant. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni 

od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych 

poprawek i wniosków przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje  

o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.  

8. W okresach między posiedzeniami Rady Pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek 

zgłaszać bezpośrednio Dyrektorowi wnioski w istotnych sprawach dotyczących 

prawidłowego funkcjonowania Szkoły.  

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej powinny być przygotowane tak, aby czas ich trwania  

nie przekraczał 3 godzin, co należy poprzedzić przygotowaniem materiałów w zespołach 

przedmiotowych i zespołach wychowawczych.  

 

§ 8 

 

Niniejszy regulamin jest uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 3. 

Regulamin może być uzupełniony o nowe ustalenia na wniosek Rady Pedagogicznej lub 

Dyrektora Szkoły, a ich treść musi być zgodna z ustawą o systemie oświaty i innymi aktami 

prawa powszechnie obowiązującego.  



 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono  

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr ................  

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie  

z dnia 13 listopada 2002 roku 

 


