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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. R. Traugutta w Radomiu 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015  

r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz  

z 2016 r. poz. 1278) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 

141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 

36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4 iNr 186, poz. 

1245, z 2011 r. Nr 296, poz. 1754, z 2015 r. poz. 408 oraz z 2016 r. poz. 1335)

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=2156&qppozycja=2156
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=35&qppozycja=35
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=64&qppozycja=64
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=668&qppozycja=668
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1010&qppozycja=1010
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2016&qplikid=3597
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2016&qplikid=3597
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1278&qppozycja=1278
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2003&qpnr=104&qppozycja=965
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2003&qpnr=141&qppozycja=1362
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2003&qpnr=141&qppozycja=1362
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2004&qpnr=164&qppozycja=1716
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=142&qppozycja=1191
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=36&qppozycja=250
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=36&qppozycja=250
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=86&qppozycja=595
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=141&qppozycja=999
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=2&qppozycja=4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=186&qppozycja=1245
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=186&qppozycja=1245
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=296&qppozycja=1754
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=408&qppozycja=408
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-08-2016&qindid=5&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1335&qppozycja=1335
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§1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

a) w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych  

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły,  

b) okresowo i rocznie analizuje i ocenia stan nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły, 

c) kształtuje właściwe postawy obywatelskie, etyczne i zawodowe swych członków, 

d) organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnia nowatorstwo pedagogiczne, 

e) współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów. 

§2. 

W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły, jako przewodniczący, 

b) Wicedyrektor, 

c) Nauczyciele. 

§3. 

Udział innych osób w zebraniach rady pedagogicznej lub w określonych punktach 

programu tych zebrań: 

1. W zebraniach rady lub w określonych punktach porządku obrad mogą uczestniczyć,  

z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego na wniosek rady 

pedagogicznej lub za jej zgodą inne osoby stosownie do potrzeb dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

2. Nie mogą one brać udziału w głosowaniach. Uczestniczą w tej części zebrania, która 

dotyczy ich spraw.  

§4. 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2. Podejmowanie uchwał wyników klasyfikacji i promocji uczniów podejmowanie 

uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole. 

3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawującu nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

6. Uchwalanie regulaminu swojej działalności i zmian w regulaminie. 
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7. Uchwalenie statutu szkoły oraz zmian w statucie, po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców szkoły oraz samorządu uczniowskiego. 

8. Zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły  

w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień. 

9. Zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym. 

10. Zatwierdzanie stałego lub okresowego protokolanta posiedzeń rady pedagogicznej, 

11. Wybieranie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum  

i szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo 

wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodne ze szkolny planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

§5. 

Rada pedagogiczna ma prawo do: 

1. Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej  

w szkole. 

2. Wystąpienie do organu prowadzącego szkołę lub kuratorium oświaty, zgodnie z ich 

kompetencjami z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub 

dyrektora szkoły. 

3. Wystąpienie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

§6. 

Rada pedagogiczna opiniuje: 

1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza arkusz organizacyjny, tygodniowy 

rozkład zajęć lekcyjnych. 

2. Projekt planu finansowego szkoły lub placówki.  

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. Kandydatów na stanowiska dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty; a na stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w szkole  

w trybie art. 37, ust. 1. ustawy o systemie oświaty. 
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6. Wniosek o indywidualny program lub tok nauki. 

7. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

8. Ustalony szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 

9. Ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od pracy z puli należnej dla liceum 

(do 10 dni). 

§7. 

Zebrania rady: 

1.   Rada pedagogiczna obraduje zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

2. Zebrania plenarnych rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie nauki dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

3. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy 

przewodniczącego, Kuratorium Oświaty, organu prowadzącego szkołę albo, ·co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

4. Przewodniczący rady pedagogicznej zawiadamia wszystkich jej członków o terminie 

zebrania przynajmniej tydzień przed terminem obrad, z wyjątkiem nadzwyczajnych 

posiedzeń organizowanych z ważnych przyczyn.  

5. Przewodniczący podaje porządek obrad na dzień przed posiedzeniem, przyjmując  

od nauczycieli propozycje tegoż porządku najpóźniej dwa dni przed radą. 

6. Zebrania rady organizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

7. Rada obraduje według zatwierdzonego na początku rady porządku obrad. 

8. Obradami rady klasyfikacyjnej kieruje dyrektor szkoły lub wicedyrektor,  

a w szczególnych przypadkach nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

§8. 

Zespoły rady: 

1. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 

zespołach. 

2. Doraźne zespoły lub komisje powoływane są dla opracowania określonych zadań.  

Ich działalność dotyczy wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy 

nauczycieli. 

3. Spośród członków rady wybierane są zespoły zadaniowe: 

a. Zespół przedmiotów humanistycznych, 

b. Zespół przedmiotów ścisłych, 

c. Zespół języków obcych – język angielski, 

d. Zespół języków obcych – język niemiecki, 
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e. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 

f. Zespół przedmiotów wychowawczych, 

g. Zespół przedmiotów przyrodniczych, 

h. Zespół przedmiotów historyczno – społecznych, 

i. Zespół psychologiczno – pedagogiczny, 

j. Zespół wychowawczy, 

k. Komisja stypendialna, 

l. Zespół profilaktyczny, 

m. Inne (tworzone w ramach bieżących potrzeb). 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora. 

5. Doraźny zespół lub komisję, której zadaniem jest przygotowanie materiałów  

lub analiza określonego obszaru pracy szkoły, dyrektor może powołać z własnej 

inicjatywy, powołując jednocześnie jej przewodniczącego. 

6. Zespół informuje radę o wynikach swojej pracy, formułuje wnioski i przedstawia  

je radzie do zatwierdzenia przez radę. 

 

§ 9. 

Uchwały rady pedagogicznej: 

1. Projekt uchwały – oprócz zatwierdzania wyników klasyfikowania i promocji – 

przedstawia radzie zespół uchwał i wniosków, powołany i zatwierdzony na radzie. 

2. Uchwały rady pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy nauczycieli zatrudnionych  

w szkole. 

3. Uchwały rady rejestruje w księdze uchwał i wniosków przewodniczący komisji 

uchwał i wniosków. 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący szkołę. 

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

5. Uchwała podjęta przez radę pedagogiczną obowiązuje wszystkich pracowników oraz 

uczniów szkoły. 
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§10. 

Tryb głosowania rady: 

1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym  

lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym. 

2. Głosowanie w sprawach personalnych pracowników szkoły odbywa się w trybie 

tajnym. 

§11. 

Członek rady jest zobowiązany do: 

1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady. 

2. Przestrzegania postanowień prawa, statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń dyrektora, 

3. Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji,  

do których został powołany. 

4. Realizowania podjętych uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia lub był przeciwny albo wstrzymał się od głosu. 

5. Składania radzie sprawozdań z przydzielonych przez radę zadań. 

6. Bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad, jeżeli może to naruszać dobro 

osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§12. 

Członek rady nie może: 

1. Opuszczać rady pedagogicznej bez usprawiedliwienia (wyjątek stanowi uzyskanie 

zwolnienia od dyrektora szkoły przed terminem rady). 

2. Wychodzić przed zakończeniem posiedzenia bez uzyskania zgody dyrektora. 

3. Zakłócać porządku obrad. 

§13. 

Dokumentowanie działalności rady: 

1. Z posiedzenia rady oraz z zebrania zespołu lub komisji sporządza się protokół  

i w terminie do czternastu dni od daty posiedzenia (zebrania) wpisuje się go do księgi 

protokołów rady. 

2. Protokół oraz listę obecności potwierdzająca quorum podpisują przewodniczący obrad 

i protokolant. 

3. Protokół z zebrania rady powinien zawierać datę, przyjęte uchwały i wnioski, wykaz 

osób uczestniczących z głosem doradczym, zatwierdzony porządek obrad, podpisy 

przewodniczącego oraz protokolanta. 

4. Protokół jest do wglądu u dyrektora lub wicedyrektora. 
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5. Niezgłoszenie uwag w ciągu siedmiu dni powoduje, że protokół został przyjęty.  

O wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokółu decyduje rada.  

6. Księgę protokołów należy udostępniać tylko na terenie szkoły jej nauczycielom, 

upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. 

7. Zespoły przedmiotowe dokumentują swoją pracę sporządzając sprawozdania na 

zakończenie każdego semestru. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną V Liceum 

Ogólnokształcącego w Radomiu dnia 31.08.2016r. 

 

 

 

 

 

Regulamin opracowali: 

1. Marzena Siara 

2. Justyna Dwornik 

3. Iwona Gos 

4. Katarzyna Rychlicka 


