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Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły. 

§ 2. 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika          

w Olecku, 
2) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2          

im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 
3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej  Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 
4) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2                            

im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 
5) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  
                                                       § 3. 

1. Regulamin ustala organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki członków rady 
pedagogicznej, wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich członków rady pedagogicznej bez względu  
na wymiar i formę zatrudnienia. 

§ 4. 

Dyrektor Szkoły posiada uprawnienia wynikające z cytowanych ustaw i zapewnia warunki              
do wypełniania przez radę pedagogiczną jej ustawowych obowiązków. 

§ 5. 

Działalność rady pedagogicznej jest planowana w cyklu rocznym. Plan pracy rady 
pedagogicznej przedstawia dyrektor szkoły na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie 
danego roku szkolnego i zapoznaje z nim wszystkich członków rady pedagogicznej. 

Rozdział II 
Zadania i kompetencje rady pedagogicznej 

§ 6. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Podstawowym zadaniem rady pedagogicznej jest planowanie, badanie, analizowanie                  
i diagnozowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz dokumentowanie 
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swojej działalności i procesów zachodzących w szkole w sposób przewidziany w przepisach 
prawa oświatowego. 

3. Rada pedagogiczna, w sytuacjach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 
realizuje uprawnienia przysługujące formalnie radzie szkoły wraz z jej kompetencjami do 
podejmowania uchwał, formułowania wniosków lub wyrażania opinii.  

§ 7. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły  
4) uchwalanie statutu szkoły i jego zmian, 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów po ustaniu obowiązku 

szkolnego, w przypadku gdy uczeń nie uczęszcza do szkoły, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego, 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 
2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1, podjęte przez radę pedagogiczną w ramach 

jej kompetencji stanowiących są wiążące dla dyrektora szkoły. 
§ 8. 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;  
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
 i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
 

§ 9. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do 
uchwalenia radzie szkoły lub placówki. 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

3. Wniosek powinien być uzasadniony i może go podjąć rada pedagogiczna zwołana przez 
osobę uprawnioną i w trybie zgodnym z niniejszym regulaminem. 

4. Organ uprawniony do odwołania (organ prowadzący), po otrzymaniu stosownej uchwały 
wraz z załączonym wnioskiem, jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 
i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

§ 10. 
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Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który dba o właściwą organizację  
i sprawny przebieg posiedzeń rady pedagogicznej.  

§ 11. 

1. Przewodniczący rady pedagogicznej w szczególności: 
1) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego                        
i opiekuńczego szkoły, 

2) dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności jej członków, 
3) opracowuje roczny plan pracy rady pedagogicznej, 
4) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej w następujący sposób: 

a) czuwa nad przestrzeganiem i wyczerpaniem porządku obrad, 
b) otwiera i zamyka dyskusję, 
c) dba o rzetelną dyskusję przed głosowaniem, 
d) zarządza głosowanie, obliczanie głosów, ogłasza wyniki głosowania, 
e) udziela głosu w kolejności zgłoszeń, odbiera głos nie dotyczący przedmiotu dyskusji  

i nie będący wnioskiem formalnym, 
f) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 
g) monitoruje stopień realizacji uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, 
h) informuje radę pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał, 
i) podpisuje uchwały rady pedagogicznej, 
j) podpisuje protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, 

5) zapoznaje radę pedagogiczną z planem nadzoru pedagogicznego, 
6) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

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

7) zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oraz omawia tryb                 
i formy ich realizacji,  

8) motywuje nauczycieli do podejmowania innowacji oraz pobudza do twórczej pracy   
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

2. Przygotowanie posiedzenia rady pedagogicznej przez przewodniczącego polega  
w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków 
rady pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty, godziny oraz miejsca 
zebrania. 

§ 12. 

Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej: 
1. Członek Rady ma prawo do: 

1) wypowiadania własnych opinii na każdy omawiany temat, 
2) zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektów uchwał oraz otrzymania wyjaśnień, 
3) czynnego udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, 
4) składania projektów uchwał, 
5) zgłaszania wniosków związanych z pracą i funkcjonowaniem szkoły, 
6) składania w formie pisemnej wniosku o wprowadzenie poprawek i uzupełnień do 

protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej, 



5 
 

7) udziału w pracach stałych lub doraźnych komisji/ zespołów powołanych przez radę 
pedagogiczną bądź jej przewodniczącego. 

2.  Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do: 
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa na posiedzeniach rady 

pedagogicznej i interesowania się omawianymi kwestiami, 
2) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej i jej komisjach lub 

zespołach, do których został powołany, 
3) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą 

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

4) przygotowania i przedstawienia niezbędnych materiałów oraz informacji w zakresie 
przydzielonych mu zadań oraz uczestnictwa w posiedzeniu po otrzymaniu 
zawiadomienia o jego terminie i tematyce, 

5) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień rady pedagogicznej, także wtedy,              
gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, wstrzymał się od głosu lub nie brał udziału                 
w głosowaniu oraz nie był obecny na posiedzeniu rady pedagogicznej,  

6) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, jako przewodniczący/lider 
zespołu przedmiotowego i innego powołanego przez radę pedagogiczną lub 
przewodniczącego. 

3. W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony            
z udziału w posiedzeniu, za zgodą dyrektora szkoły. 

4. Nieobecny na posiedzeniu członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do zaznajomienia 
się z protokołem i uchwałami przyjętymi na posiedzeniu i potwierdzenia znajomości 
postanowień własnoręcznym podpisem, złożonym na liście obecności w wyznaczonym 
miejscu. 

§ 13. 

1. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciele organu prowadzącego 
szkołę po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły. 

2. W posiedzeniach rady pedagogicznej również 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 organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części posiedzenia rady pedagogicznej, 
która dotyczy ich zakresu spraw i składają swój podpis na liście obecności. 

4. Osoby zaproszone, nie będące członkami rady pedagogicznej, nie biorą udziału  
w głosowaniach. 

 

§ 14. 

1. Rada pedagogiczna, na wniosek przewodniczącego oraz każdego członka rady 
pedagogicznej powołuje, stałe zespoły problemowe, m.in.: 
1) klasowe zespoły wychowawcze, 
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2) zespół ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
3) zespół ds. prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, 
4) nauczycielskie zespoły przedmiotowe, m.in.: 

a) przedmiotów humanistycznych (nauczyciele: języka polskiego, historii, wiedzy  
o społeczeństwie, religii), 

b) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (nauczyciele: matematyki, biologii, 
chemii, fizyki, geografii), 

c) języków obcych nowożytnych, 
d) przedmiotów artystycznych (nauczyciele: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki), 
e) wychowania fizycznego, 
f) inne stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowo-zadaniowe o charakterze 

opiniująco-doradczym, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień lub 
opracowania wewnętrznych dokumentów szkoły. 

2. Powołane komisje/zespoły mogą działać w sposób ciągły, z roku na rok, choć mogą się 
w nich zmieniać poszczególne osoby. Ich skład jest ustalany w zależności od specyfiki 
zadania i rozpatrywanego problemu. 

3. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności komisji lub 
zespołu  wymaga formy uchwały. 

4. Likwidacja komisji lub zespołu wymaga formy uchwały. 
5. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący/lider powołany przez dyrektora szkoły              

na wniosek członków komisji lub zespołu. 
6. Komisje i zespoły pracują według przyjętych przez siebie zasad oraz opracowanych planów 

pracy. 
7. Przewodniczący/liderzy komisji i zespołów w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły 

składają projekty planów pracy na dany rok szkolny. 
8. Przewodniczący/liderzy komisji i zespołów, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

składają radzie pedagogicznej sprawozdania ze stopnia realizacji zadań zawartych  
w planach pracy. 

9. Komisje i zespoły nie mają mocy decyzyjnej, ale przygotowują na posiedzenia rady 
pedagogicznej projekty uchwał, opinii i wniosków zgodnie z ich zakresem uprawnień  
i przedstawiają na zebraniu ogólnym rady pedagogicznej ich treść w celu ostatecznego 
rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia dokonuje się przez aklamację lub w przypadku dwóch                  
i więcej wniosków - przez głosowanie 

10. Jeżeli ustalenia lub uchwały komisji/zespołu nie wymagają podjęcia ich na posiedzeniu rady 
pedagogicznej – są dla ich podmiotów wiążące. 

 
Rozdział III 

Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej 
§ 15. 

1. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku 
szkolnego rocznym planem pracy.  

2. Posiedzenia rady pedagogicznej są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 
połowa zatrudnionych w szkole nauczycieli.  

3. Posiedzenia rady pedagogicznej organizowane są: 
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
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2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 
3) po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

4) w miarę bieżących potrzeb.  
4. Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym 

na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy: 
1) przewodniczącego rady pedagogicznej, 
2) rady rodziców, 
3) organu prowadzącego szkołę, 
4) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Wystąpienia o organizację posiedzenia rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 
kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego. 

6. Wystąpienia o organizację posiedzenia rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 
powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego 
przeprowadzenia. 

7. Posiedzenia rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej przewodniczący. 
8. W szczególnych przypadkach przewodniczący rady pedagogicznej może powierzyć 

prowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej, bądź jego części wicedyrektorowi szkoły.  
9. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły funkcję przewodniczącego rady 

pedagogicznej pełni wicedyrektor lub członek rady pedagogicznej wskazany przez organ 
prowadzący. 

10. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku posiedzenia powiadamia wszystkich 
członków rady pedagogicznej, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez 
zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

11. Nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej może być zorganizowane w dniu 
powiadomienia. 

12. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
                                                             § 16. 

Posiedzenia rady pedagogicznej powinny być miejscem ciągłego rozwoju nauczycieli, forum 
dyskusji i refleksji nad pracą z młodzieżą . 

 
Rozdział IV 

Ogólne zasady przebiegu obrad rady pedagogicznej 
§ 17. 

1. Porządek posiedzenia w trybie głosowania jawnego przyjmuje rada pedagogiczna.  
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu obrad przez 

przewodniczącego i stwierdzeniu prawomocności (quorum) oraz przedstawieniu propozycji 
porządku.  

3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku posiedzenia członkowie rady 
pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian. 

4. Propozycje zmian i uzupełnień w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący. 
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, każda zmiana w porządku posiedzenia jest 

poddawana przez przewodniczącego pod głosowanie rady pedagogicznej.  
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6. Porządek zebrania może zostać zmieniony w trakcie zebrania, np. w związku z ogłoszeniem 
przerwy, konieczności odłożenia niektórych spraw na kolejne posiedzenie. 

7. Wniosek o zmianę porządku – jako formalny - może postawić przewodniczący lub członek 
rady w każdej chwili (z wyjątkiem czasu przeprowadzania głosowania). Wniosek taki 
powinien być natychmiast przyjęty lub odrzucony (przez aklamację lub głosowanie).  

                                                           § 18. 

1. Zgłaszający wniosek ma prawo do jego uzasadnienia i do ponownego zabrania głosu             
po dyskusji, a przed głosowaniem. 

2. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszeń. Udzielenie głosu jest obowiązkiem 
przewodniczącego. 

3. Wyjątkiem w kolejności jest dopuszczenie do głosu zgłaszającego wniosek formalny lub 
kwestię formalną. Również ad vocem jest wygłaszane poza kolejnością oczekujących              
do zabrania głosu w dyskusji.  

4. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są słuchać i szanować 
prowadzącego obrady i siebie nawzajem. 

 
Rozdział V 

Tryb podejmowania uchwał 
§ 19. 

1. Wszystkie swoje decyzje rada pedagogiczna, jako organ kolegialny podejmuje w formie 
uchwał, a do większości z nich zostaje załączona: opinia, wniosek, zgoda, uzasadnienie, 
wewnętrzne akty normatywne. 

2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  
co najmniej połowy jej członków. 

3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa 
co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. 

                                                            § 20. 

1. Obowiązuje następująca forma zapisu uchwał: 
1) uchwała nr …./ rok szkolny (numer pisany cyfrą arabską) 
2) nazwa rady pedagogicznej: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
3) data podjęcia uchwały 
4) ogólne określenie przedmiotu uchwały (w sprawie) 
5) powołanie podstawy prawnej 
6) treść szczegółowa uchwały 
7) treść końcowa (np. uchylenie wcześniejszych uchwał) 
8) wskazanie organu właściwego do wykonania uchwały 
9) data wejścia w życie uchwały 
10) podpis przewodniczącego rady pedagogicznej 

2. Zapis wyników głosowania: 
1) Ogółem członków rady pedagogicznej: 
2) Obecnych: 
3) Liczba głosów: 

a) za: 
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b) przeciw: 
c) wstrzymujących się: 

                                                                       § 21. 

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. 
                                                                       § 22. 

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady pedagogicznej.  
2. W głosowaniu jawnym członkowie rady pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki. 

Każda osoba może podnieść rękę tylko jeden raz. 
3. Głosy liczy przewodniczący lub inna upoważniona osoba. 
4. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.  
                                                                      § 23. 

1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że rada 
pedagogiczna postanowi większością głosów o przeprowadzeniu głosowania tajnego                   
(w szczególności w odniesieniu do uchwał dotyczących spraw personalnych). 

2. W głosowaniu tajnym członkowie rady pedagogicznej głosują kartami do głosowania 
przygotowanymi przez przewodniczącego. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady 
pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.  

4. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania, który staje się integralną 
częścią protokołu z obrad rady pedagogicznej. 

5. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do liczby ważnych, oddanych głosów, podając 
liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

6. Kolejność głosowania wniosków jest następująca:  
1) głosowanie za odrzuceniem wniosku, 
2) głosowanie poprawek do wniosku, 
3) głosowanie całego wniosku wraz z poprawkami. 

                                                       § 24. 

1. Przed przystąpieniem do głosowania prowadzący odczytuje pełne sformułowanie wniosku 
oraz zgłoszone poprawki. 

2. Głosowanie musi być poprzedzone przeliczeniem obecnych i ustaleniem quorum. 
3. Przewodniczący rady pedagogicznej przypomina członkom zasady głosowania (jawne, 

tajne). 
4. Wynik głosowania jawnego przewodniczący podaje do wiadomości członków rady 

pedagogicznej natychmiast po głosowaniu, zaś wynik głosowania tajnego podaje 
przewodniczący komisji skrutacyjnej po przeprowadzeniu tego głosowania i sporządzeniu 
protokołu. 

§ 25. 

1. Rada pedagogiczna przy wyborze swojego przedstawiciela do komisji konkursowej, 
wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne. 

2. Pierwszym etapem wyborów jest zgłoszenie kandydatur. Zgłoszone nazwiska są 
zapisywane. 
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3. Każdy zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na udział w wyborach. 
4. Jeśli z sali pada dużo kandydatur, ktoś z uczestników zebrania może zgłosić wniosek  

o zamknięcie listy kandydatów. Jednak nie powinien to być sam kandydat, ani osoba, która 
zgłaszała któregokolwiek kandydata. 

5. Zamknięcie listy kandydatów powinno być przegłosowane przez uczestników. 
6. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie. 
7. Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący powinien objaśnić reguły głosowania. 
8. O tajność i prawidłowość głosowania dba komisja skrutacyjna.  
9. Przedstawicielem rady pedagogicznej zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę 

głosów. 
10. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kilku kandydatów na miejscu 

uprawniającym do udziału w komisji konkursowej, komisja skrutacyjna zarządza powtórne 
głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami. 

§ 26. 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących prawo w szkole, niezgodnych  
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 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 po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
Rozdział VI 

Zasady protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej 
§ 27. 

1. Z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności. Protokół 
umieszcza się w księdze protokołów. Obrady są także rejestrowane urządzeniem 
zapisującym (dyktafon), z którego bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia w obecności 
przewodniczącego osoba przez niego wyznaczona zapisuje nagranie na elektronicznym 
nośniku danych (płycie CD), z wykorzystaniem której protokolant sporządza protokół. 
Nagranie zapisane na płycie CD, podobnie jak księga protokołów przechowywane są                   
u dyrektora szkoły w miejscu zabezpieczonym przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Do protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej wykorzystuje się technikę komputerową. 
3. Członkowie rady pedagogicznej dokumentują swój udział w posiedzeniu podpisem na liście 

obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
4. Listę obecności podpisuje przewodniczący rady pedagogicznej i protokolant. 
5. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej jest pisemnym przedstawieniem przebiegu 

obrad, zawierającym zwięzłe opisanie wystąpień, uchwał i wniosków w formie syntetycznej               
oraz dokumentem potwierdzającym metody, charakter, prawość i rzetelność pracy rady 
pedagogicznej. 

6. Zapis protokołu odznacza się: 
1) stylem urzędowym, rzeczowo-sprawozdawczym z zastosowaniem ustalonych zwrotów, 

takich jak:  
a)  zwroty związane z porządkiem obrad (przewodniczyć zebraniu, wystąpić                           

z wnioskiem, wybrać przez aklamację, przeprowadzić wybory, dokonać wyboru, 
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przedłożyć wniosek, przedłożyć własne uwagi, złożyć oświadczenie, wstrzymać się 
od głosowania, poddać pod dyskusję, wniosek przechodzi większością głosów/ 
upada/ zostaje przyjęty/ zostaje odrzucony, wystosować apel, zgłosić propozycję, 
poddać pod dyskusję, wyrażać odmienne zdanie wyrazić zgodę, przerwać obrady, 
podjąć uchwałę, postawić wotum zaufania, prosić o głos/ dopuszczenie do głosu, 
zabrać głos, wziąć udział w dyskusji, przegłosować propozycję); 

b)  zwroty związane z uczestnikami (kandydat, kontrkandydat, dyskutant, oponent, 
protokolant, przewodniczący); związane z charakterem dyskusji (ożywiona, 
chaotyczna, jałowa, konstruktywna), 

c)  zwroty związane z obecnością specjalistycznego słownictwa (klasyfikacja półroczna/ 
roczna/ końcowa, promocja do klasy programowo wyższej, dziecko/ uczeń                      
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ewaluacja). 

7. Treść protokołu musi być:  
1) szczegółowa – na tyle, aby wynikało z niej kto, kiedy, gdzie oraz jakich czynności 

dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych 
czynności ustalono, jakie uwagi zgłosiły obecne osoby, 

2) ścisła i zwięzła – na tyle, aby nie zawierała zbędnych informacji, 
3) przejrzysta – wyodrębniająca w logiczny sposób przebieg wydarzenia, 
4) wierna w relacjonowaniu faktów, 
5) hierarchizująca ważność zdarzeń, 
6) precyzyjna - na tyle, aby w sposób jednoznaczny opisywała wydarzenia. 

8. Opis przebiegu obrad powinien być zwięzły i przejrzysty (z zastosowaniem akapitów). 
9. W przypadku przedstawiania sprawozdania z narady, szkolenia wystarczy podać                   

w punktach najważniejsze informacje bez ich szczegółowego opisywania a mniej istotne 
fakty można w uzasadnionych przypadkach pominąć, z tym że zawsze należy to omówić                    
z autorami wystąpień oraz przewodniczącym. 

10. Przyjęte wnioski, podjęte uchwały mogą pojawić się w każdym punkcie obrad. 
11. Uchwały podejmowane są w sprawach, do których rada pedagogiczna ma określone 

kompetencje stanowiące czy opiniujące a także wnioski zgłaszane przez członków rady 
pedagogicznej podlegają głosowaniu, a wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. 

§ 28. 

1. Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej numerowane są cyframi arabskimi w ramach roku 
szkolnego. 

2. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej pisany jest wg schematu: 
1) numer protokołu i data zebrania 
2) charakter posiedzenia rady pedagogicznej (organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, 

analityczno-programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie                       
z harmonogramem rady pedagogicznej, inne) 

3) ustalenie formalne (stwierdzenie quorum) 
4) wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu (zaproszeni goście, osoby z głosem 

doradczym, jeśli takie osoby były)  
5) otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych (kto otworzył i kogo powitał) 
6) powołanie protokolanta  
7) przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie (należy zapisać, kto wnosił                 

o zmianę porządku, czego zmiana dotyczyła i jaki był wynik głosowania)  



12 
 

8) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia (ewentualnie wprowadzenie 
zmian, uzupełnień, poprawek zgłoszonych przewodniczącemu na piśmie) 

9) przebieg zebrania (syntetyczne streszczenie wystąpień i dyskusji, zgodnie ze 
wskazaniami określonymi w § 27 ust. 6-11) 

10) treść uchwał i zgłoszonych wniosków (krótko należy opisać, kto przedstawił kolejny punkt 
porządku, główne tezy wystąpienia (pełne wystąpienie na piśmie może stanowić 
załącznik do protokołu), osoby, które zabierały głos. Zapisuje się krótko stanowisko 
(określenie „za” lub „przeciw” proponowanemu rozwiązaniu), osoby wypowiadające się            
i precyzyjnie wniosek, jeżeli taki wniosek osoba złożyła w czasie wystąpienia                      
lub dostarczyła na piśmie. W tym punkcie należy podać wyniki głosowania nad 
wnioskiem, uchwałą. Uchwała jest w całości wpisywana do treści protokołu, zaś jej 
załączniki są załącznikami do protokołu. Nie przedstawia się całej wypowiedzi osoby 
zabierającej głos. Jeżeli mówca poprosi o dokładne zapisanie wypowiedzianych myśli,  
to powinien swój wniosek złożyć na piśmie. Wniosek taki będzie załącznikiem                     
do protokołu). 

11) sprawy różne, tj. kwestie mniejszej wagi, nie wymagające szerszego uzasadnienia             
np. przypomnienie o zasadach pełnienia dyżurów, przebieg uroczystości szkolnych, itp. 

12) uchwały i wnioski (należy jeszcze raz wypisać wszystkie uchwały i wnioski podjęte                      
na danym posiedzeniu, podając ich treść i odpowiednio je numerując) 

13) załączniki do protokołu (wykaz): 
a) listy obecności członków rady pedagogicznej (i zaproszonych gości) 
b) załączniki do uchwał 
c) pisemne wystąpienia 
d) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego 
e) szczegółowe wyniki klasyfikacji 
f) pisemne sprawozdania 

14) adnotacja: „Protokół zawiera … ponumerowanych stron”  
15) podpisy przewodniczącego i protokolanta 

§ 29. 

1. Obrady rady pedagogicznej protokołuje protokolant rady pedagogicznej, wybierany spośród 
jej członków. 

2. Rada pedagogiczna może wybrać kilku stałych protokolantów na okres roku szkolnego.  
W przypadku nieobecności protokolanta, przewodniczący może wyznaczyć innego 
protokolanta na dane posiedzenie 

3. Do zadań protokolanta (oprócz sporządzania protokołów) należą: 
1) współpraca z dyrektorem szkoły, komisją uchwał i wniosków, zespołami zadaniowymi              

w zakresie przygotowania materiałów na posiedzenie rady pedagogicznej, 
2) organizowanie pracy zespołu wychowawczego opracowującego dane klasyfikacyjne. 

4. Protokolant może sporządzać podczas rady notatki, albo korzystać z nagrania przebiegu 
posiedzenia.  

5. Osoba powołana na protokolanta musi odznaczać się: 
1) podstawową wiedzą z zakresu prawa oświatowego, 
2) znajomością kompetencji rady pedagogicznej, 
3) wewnątrzszkolnymi regulacjami organizacyjnymi, 
4) umiejętnością koncentracji uwagi, obserwacji i systematyzowania danych, 
5) sprawnością redakcyjną, 
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6) wrażliwością estetyczną, 
7) obiektywizmem wobec osób, zdarzeń i rozstrzygnięć, które wystąpiły podczas 

posiedzenia. 
6. Protokolant w ciągu 7 dni od daty posiedzenia umieszcza protokół w księdze protokołów 

rady pedagogicznej. 
§ 30. 

1. Protokół sporządza się z wykorzystaniem techniki komputerowej.  
2. Protokół tworzony jest w programie do edycji tekstu WORD, natomiast tabele mogą być 

sporządzane w programie EXCEL (arkusz kalkulacyjny). Protokół powinien być 
sformatowany w następujący sposób: czcionka ARIAL rozmiar 11 z zachowaniem interlinii 
równej 1,5 wiersza i marginesów (prawy, lewy, górny, dolny) równych 2,5 cm, akapit 
(tabulator) równy 1,25 cm. Tekst powinien być wyjustowany, a w przypadku konieczności 
wypunktowania poszczególnych jego części należy zastosować odpowiedni format 
numerowania. 

3. Protokół po napisaniu i odpowiednim sformatowaniu jest wydrukowany, a kopia zapisywana 
jest na płycie CD i umieszczana w przeznaczonym do tego segregatorze stanowiącym 
księgę protokołów. 

4. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta. Każda strona 
protokołu i załączników jest parafowana przez przewodniczącego rady pedagogicznej                 
i protokolanta  

5. Wszelkie materiały niezbędne do sporządzenia protokołu, w tym dotyczące klasyfikacji 
opracowane komputerowo przez wychowawców, treści wystąpień, projekty uchwał                
oraz wniosków dostarczane są przewodniczącemu i protokolantowi w formie elektronicznej             
(na elektronicznych nośnikach danych) nie później niż na dwa dni przed terminem 
posiedzenia rady pedagogicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
dostarczenie ww. dokumentów w dniu posiedzenia. 

6. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej jest udostępniany jej członkom w celu 
zapoznania się z jego treścią oraz umożliwienia wnoszenia uwag przez okres dwóch tygodni 
od momentu sporządzenia przez protokolanta. 

7. Uwagi do treści protokołu zamieścić może każdy nauczyciel w formie pisemnego wniosku, 
zawierającego dane wnioskodawcy, treść i przyczynę sprostowania oraz jego czytelny 
podpis.   

8. Uwagi do treści protokołu uwzględnia się na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej,              
a następnie zatwierdza protokół. 

9. Wszelkie błędne zapisy w treści protokołu (wydruk komputerowy) podlegają sprostowaniu. 
Sprostowania błędu lub oczywistej omyłki dokonuje się poprzez skreślenie kolorem 
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na dole strony, na której dokonano sprostowania 
należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania” oraz datę i czytelny podpis dyrektora 
szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.  

§ 31. 

1. Księgę protokołów stanowi zbiór protokołów z danego roku szkolnego. 
2. Na wstępie księgi protokołów umieszcza się rejestr protokołów z posiedzeń rady 

pedagogicznej zawierający: datę posiedzenia, numer protokołu, ilość stron protokołu,             
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ilość stron załączników, numery stron w protokole (od - do), datę przyjęcia protokołu, imię            
i nazwisko osoby sporządzającej protokół. 

3. Po ostatnim protokole w danym roku szkolnym umieszcza się stronę z adnotacją: „Księga 
protokołów zawiera … ponumerowanych stron i obejmuje okres od … do …”. Pod adnotacją 
umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora. Zasady archiwizacji księgi protokołów 
określa instrukcja kancelaryjna obowiązująca w szkole.  

4. Księgę protokołów udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły wszystkim nauczycielom 
oraz upoważnionym pracownikom organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą            
i organu prowadzącego. 

5. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. 
§ 32. 

1. Treść uchwał rady pedagogicznej wpisuje się w całości do księgi protokołów. 
2. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał rady pedagogicznej. 

 
§ 33. 

 
1. Protokoły z posiedzeń komisji i zespołów powołanych przez radę pedagogiczną stanowią 

dokumentację pracy rady pedagogicznej. 
2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor 

szkoły. 
Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
§ 34. 

1. Niniejszy regulamin nie narusza przepisów prawa dotyczących rady pedagogicznej jako 
wewnętrznego organu kolegialnego szkoły i jest praktycznym rozwinięciem i uzupełnieniem 
zasad jej działania podczas zebrań ogólnych.  

2. Każdy członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i ponosi 
z tego tytułu odpowiedzialność służbową w ramach obowiązującego prawa.  

3. Każdą zmianę w regulaminie wprowadza się na wniosek członka rady pedagogicznej 
aneksem w drodze uchwały. 

4. Zmiana regulaminu może polegać na jego uchyleniu, modyfikacji lub uzupełnieniu 
dotychczasowych zapisów. 

5. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania rady pedagogicznej jest znaczna, 
przewodniczący opracowuje i przedkłada radzie pedagogicznej tekst jednolity. 

 
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    
w Olecku został przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11.06.2018r. - Protokół                    
Nr 18/2017/2018. 

 
 

 


