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II. Nazwa i prezentacja organu szkolnego 
 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w 

Chruślinie. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
     

III. Struktura Rady Pedagogicznej 
 

1. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych  w Chruślinie wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej 

szkole.  

2. Przewodniczącym Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w 

Chruślinie jest dyrektor szkoły, który czuwa nad realizacją zadań zgodnie z 

jej uchwałami. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej. 
  Mogą to być: 

1. Pracownicy ekonomiczni, administracyjni szkoły, 

2. Przedstawiciele Rady Rodziców, 

3. Lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki 

higieniczno – lekarskiej nad uczniami, 

4. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy 

pedagogicznych, 

5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji 

działających na terenie szkoły. 

IV. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej 

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z 

obowiązującym zarządzeniem promowania i klasyfikacji oraz 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, 

4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5. 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. 
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V. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej 

1. Organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2. Projekt planu finansowego szkoły, 

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień, 

4. Wnioski wychowawcy klasy w sprawie ustalenia uczniom oceny z 

zachowania oraz przyznawania wyróżnień i nagród. 

5. Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6. Propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im 

funkcji kierowniczych w szkole, 

7. Opiniowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 

VI. Organizacja działania Rady Pedagogicznej 

1. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. 

2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych. 

3. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb.  

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:  

 na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

 z inicjatywy przewodniczącego rady,  

 na wniosek Rady Rodziców lub organu prowadzącego szkołę,  

 na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i 

porządku zebrania.  

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły. 

7. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o wynikach mierzenia pracy 

szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i 

przedstawia go do uchwalenia Radzie Rodziców. 
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9. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 

szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

11. Rada Pedagogiczna może występować do dyrektora szkoły o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania jej są 

protokołowane. 

13. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

szkoły. 

VII. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności połowy jej członków. 

VIII. Wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej 

1. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli 

stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania 

uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla 

uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. 

2. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna. 

 

 

IX. Instrukcja elektronicznego protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej  

            Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

 

1. Pracę Rady Pedagogicznej – zwłaszcza przebieg posiedzeń, dokumentuje dwóch 

członków Rady, zwanych protokolantami. 

 

2. W terminie 14 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się 

protokół, spisując go w wersji komputerowej (ustawienie stron: margines górny, 

dolny i lewy po 2,5 cm, a na oprawę : 1 cm). 
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3. Protokół sporządza się zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) tytuł, nazwę np. Protokół nr 05/04/2010 r.  z dnia............. z posiedzenia Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chruślinie pod przewodnictwem  

............................... 

(zapis tej części czcionką rozmiar 14/12 Times New Roman, odstęp 1,5 

interlinii, wyśrodkowany, wytłuszczenie), 

2) informację o ilości obecnych członków  

3) porządek obrad np.: 

a) Zatwierdzenie protokołu poprzedniej Rady Pedagogicznej 

b)  ……………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………. 

(zapis tej części czcionką rozmiar 12 Times New Roman, odstęp 1 interlinia), 

Treść np.: 

Ad.1  Dyrektor ……….. / Przewodnicząca Rady Pedagogicznej stwierdził brak 

zastrzeżeń wniesionych na piśmie do poprzedniego protokołu, w związku z 

czym zwrócił się do wszystkich o zatwierdzenie poprzedniego protokołu przez 

głosowanie lub Rada Pedagogiczna jednomyślnie zatwierdziła protokół 

poprzedniego posiedzenia (zapis tej części czcionką rozmiar 12 Times New 

Roman, odstęp 1 interlinia), 

 przebieg obrad np. osoba prowadząca obrady, czy przyjęto porządek obrad, 

odnotować na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono 

porządek obrad, podać wyniki głosowania nad w.w. uchwałą (za, przeciw, 

wstrzymało się – ile głosów), 

 zapis treści obrad, przyjętych rozstrzygnięć, wniosków, uchwał i ocen 

kolejno wg punktów porządku obrad np. Ad.1, Ad.2, Ad.3 …….. , 

 odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad tzw. wolne 

wnioski, 

 zapis końcowy np. …na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie, 

 przebieg obrad zapisuje się cyframi np. arabskimi, a szczegóły np. 

podpunktami literowymi, 

 w zapisie treści można zastosować protokołowanie uproszczone tj. nie 

notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie ustalenia z niej 

wynikłe, 

 na życzenie uczestnika obrad jego głos w dyskusji będzie zaprotokołowany. 
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4. Stosuje się określone pojęcia prawne, przez które rozumie się:  

1) uchwała – akt woli rady pedagogicznej wynikający z nadanych jej do tego 

uprawnień, kompetencyjnych w celu wykonania w niej zawartych 

postanowień, 

2) decyzja, rozstrzygnięcie, postanowienie – orzeczenie, które rozstrzyga 

sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończy 

sprawę, 

3) oświadczenie – wypowiedź, która jest wyrazem poglądów oraz coś stwierdza 

w konkretnej sprawie czy problemie, problemie prezentujący je nie ma 

uprawnień decyzyjnych, 

4) zarządzenie – decyzja, która rozstrzyga sprawę, co do trybu postępowania 

i zachowania się w danej sprawie, 

5) opinia – ocena kogoś lub czegoś w zakresie określonym we wniosku lub 

sprawie, 

6) za zgodą – podejmujący decyzję musi mieć zgodę organu lub też osoby 

wskazanej w przepisie, 

7) na wniosek – gwarantuje prawo inicjatywy tylko organowi (osobie) 

wskazanej w przepisie, 

8) wniosek formalny / proceduralny – wniosek dotyczący porządku posiedzenia 

rady, zmiany kolejności lub przesunięcia punktu porządku dziennego oraz 

związany jest z formą i sposobem głosowania, z udzielaniem głosu i czasu 

wystąpienia, z ograniczeniem osób występujących, z zamknięciem dyskusji, 

9) aklamacja – ogólna, jednomyślna zgoda w zakresie spraw / wniosków 

formalnych. 

5. W protokole stosuje się zwroty:  

1) po dyskusji ustalono, że …………….. , 

2) po dyskusji, w której zabrało głos ….. osób ustalono, że …………… , 

3) po dyskusji, w której głos zabrali ……….. ustalono, że ……………. , 

4) na podstawie głosowania jawnego, ustalono że ………wyniki głosowania: 

….. osób „za”, …..osób „przeciw”, …..osób wstrzymało się od głosu , 

5) w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Goście ……… , 

6) protokolanci mają prawo przerwania dyskusji i ustalenia ostatecznego 

sformułowania zapisu. 
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6. Ponadto:  

1) w protokole dopuszcza się umieszczanie tabel i wykazów do celów 

statystycznych , 

2) każdą stronę protokołu numeruje się na środku (cyframi arabskimi, format: 1, 

2, 3 ……), 

3) na końcu protokołu zamieszcza się zapis czcionką rozmiar 12 Times New 

Roman, wytłuszczony, wyśrodkowany:  

 

Protokół zawiera ……. stron ponumerowanych od.... –..... 

Protokół zawiera …… załączników. 

 

Protokołowali:                                      Rada Pedagogiczna:                  Przewodniczyła 

…………………………                 ...........................................          ............................. 

……………………. ......   

7. Stosuje się opracowany wzór uchwał: 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych  

w Chruślinie  

nr … / rok szkolny z dnia …  

w sprawie ………………………………………………………… 

(podanie podstawy prawnej np.: Na podstawie art. 41 ust….. ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) 

(zapis tej części czcionką rozmiar 14 Times New Roman, wytłuszczenie, 

wyśrodkowanie, odstęp 1,15 interlinii). 

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:  

§ 1 

…..…….. 

§ 2 

…………. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem …..... / podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

…………………………………… 

(podpis i pieczęć) 

Uchwała została przyjęta ilością głosów:  

za: … 

przeciw: … 

wstrzymało się: … 

członków RP ogółem … 

obecnych … 

 

(zapis tej części czcionką 12 Times New Roman, odstęp 1,15 interlinii). 

 

1) Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący obrad, 

protokolanci i członkowie RP obecni na posiedzeniu. 

2) Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od 

sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia pisemnie 

ewentualnych poprawek przewodniczącemu.  

3) Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do przekazania 

informacji o wpłynięciu uwag do protokołu na kolejnym posiedzeniu. Rada 

decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu w tzw. 

protokole rozbieżności, dołączanym do protokołu kolejnej rady. 

4) Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej staje się książka 

protokołów, którą tworzy się po zakończeniu roku szkolnego wg określonych 

zasad:  

 cz. A – strona tytułowa opieczętowana 

 cz. B – spis uchwał za dany rok szkolny 
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 cz. C – protokoły, ewentualne protokoły rozbieżności  

5) Opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Szkoły księgę zaopatruje się 

klauzulą: „ Księga zawiera …… stron i obejmuje okres od dnia …… do dnia”, co 

przekazuje się do zszycia w sposób trwały na koniec każdego roku szkolnego. 

6) Księga podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

Pracownicy szkoły: Dyrektor szkoły: 
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Zał. 1 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO 

1. Klasa:……………………………………………………………. 

2. Rok szkolny: …………………………………………………. 

3. Członkowie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Termin spotkania:…………………………………………………………… 

5. Tematyka:   

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Efekty 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

 

7.  Wnioski: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                                podpis przewodniczącego zespołu 


