
Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 119  
Gimnazjum nr 71 im.K.K.Baczyńskiego 

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego  
w Warszawie, ul. Zuga 16 

uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
 
 
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty                  – 
zawiera zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku, która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 
roku – Dz. U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808.  
 
 

§ 1 
 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym jej zadania statutowe 
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 
 

 § 2 
 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole                     
w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. 
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
 

§ 3 
 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
 

§ 4 
 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 
promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  
3. Z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 
 
 

§ 5 
 

Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad. 
 

§ 6 
 

Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Szkoły. 
 



§ 7 
 

Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia stanowiące w zakresie: 
1) zatwierdzania planów rozwoju szkoły, 
2) podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych              

w szkole,  
4) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

 
§ 8 

 
Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) propozycję Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac      i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 
5) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 
1) kandydaturę Wicedyrektora, 

 
 

§ 9 
 
Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej jeżeli uzna, że są 
one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ prowadzący nadzór 
pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 
 
 

§ 10 
 
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian. 

§ 11 
 
1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę                       

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora z wnioskiem                       
o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole, którego postępowanie budzi 
zastrzeżenia członków Rady.  

2. W przypadku określonym w pkt. 1 organ prowadzący szkołę lub Dyrektor obowiązani są 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 
Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

 
§ 12 

 
Rada Pedagogiczna może powoływać stałe lub doraźne komisje, którym określa zakres 
działania i kompetencje w ramach posiadanych uprawnień. 



 
§ 13 

 
1. Rada Pedagogiczna współpracuje z takimi organami społecznymi działającymi                    

w szkole jak: Rada Rodziców czy Samorząd Uczniowski. 
2. Kompetencje i zakres organów wymienionych w pkt. 1 w niczym nie umniejszają 

uprawnień Rady Pedagogicznej. 
 

§ 14 
 
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 
 

§ 15 
 
Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w jej obradach są zobowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów a także nauczycieli i 
innych pracowników Szkoły. 
 

§ 16 
 
Zebrania Rady Pedagogicznej i powołanych przez nią komisji są protokołowane. 
 

§ 17 
 
Wszelkie zmiany regulaminu Rady Pedagogicznej mogą być wprowadzone wyłącznie przez 
podjęcie stosownej uchwały przez samą Radę Pedagogiczną. 
 

§ 18 
 
Traci moc obowiązujący dotychczas regulamin Rady Pedagogicznej. 
 

§ 19 
 
Rada Pedagogiczna ustanawia niniejszym regulamin swojej działalności i obowiązuje on w 
zespole Szkół nr 119 w Warszawie od dnia 19 listopada 2012 roku.  
 
 
 


