
§ 36 

Rada Pedagogiczna 

1. W szkole działa rada pedagogiczna zwana dalej „radą”, która jest kolegialnym organem szkoły w 

zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych oraz  

w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

przewodniczącego, organu prowadzącego szkolę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem rady. 

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

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

 

§ 37 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

2. Rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w szkolnym zestawie 

programów nauczania i zestawie podręczników na wniosek nauczyciela, zmiana w tych zestawach nie 

może nastąpić  

w trakcie roku szkolnego. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych, 

5) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący,  

o ile do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo konkurs nie wyłonił kandydata,  

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

7) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora i kierownika 

szkolenia praktycznego, 

8) kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

9) dodatkowe zajęcia, z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora, 

10) program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów, 



11) zaproponowany przez nauczyciela do realizacji program nauczania włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania, 

12) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał wymienionych w ust. 1 niezgodnych z przepisami 

prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 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. 

 

§ 38 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go do 

uchwalenia radzie. 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły, 

lub  

z innego stanowiska kierowniczego szkoły. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 - organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 

dni od otrzymania wniosku. 

4. Rada pedagogiczna wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna rozpatruje, skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw 

szkoły. 

6. Rada rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich 

spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8. Rada może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, na wniosek ucznia lub jego opiekuna prawnego  

nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

10. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

11. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów lub absolwentów, spośród możliwych 

sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego. 

12. Rada Pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 39 

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

połowy jej członków. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2012&qplikid=1165#P1165A117
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2012&qplikid=1165#P1165A117


3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, 

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

pracowników szkoły. 

 


