
 

                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1  

                                                                                                                                  do uchwały Rady Pedagogicznej  nr 11/2020/2021 

                                                                                                                                             z  dnia 25.01.2021r. 

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

 

 

Podstawa prawna: art.73 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe                            

(tj. Dz.U. z 2020r., poz.910 z póź. zm.) oraz Statut Przedszkola Integracyjnego nr 39                                   

w Lublinie 

 

 

I. Postanowienia wstępne  

                                                               § 1  

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. 

2. Rada pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania                    

i opieki. 

3. Rada pedagogiczna ma prawo podejmowania uchwał, wyrażania opinii oraz 

wnioskowania w sprawach dotyczących statutowej działalności przedszkola                                     

i tworzenia wewnętrznych aktów prawnych. 

4. Rada pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, 

wychowania i opieki również w sytuacji czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacjach nadzwyczajnych (ar. 30b 

ustawy-Prawo oświatowe), uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci. 

 

II. Skład i struktura rady  pedagogicznej  

                                                                § 2  

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                               

w przedszkolu .  

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola .  

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

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej .  

4. Osoby zaproszone nie będące członkami rady pedagogicznej nie biorą udziału                            

w głosowaniach.  

 

 



 

 

 

III. Organizacja pracy rady pedagogicznej 

                                                                  § 3       

 

1. Zebrania Rady organizuje się poza czasem trwania zajęć z dziećmi.  

2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku , 

po półrocznej działalności przedszkola, po zakończeniu rocznych zajęć 

przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb .  

3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady 

pedagogicznej , organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej .  

4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

5. Zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący . Jest on 

odpowiedzialny za powiadomienie członków Rady Pedagogicznej o terminie                       

i porządku zebrania co najmniej 7 dni przed planowanym zebraniem . 

6.  W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymagają tego przesłanki lub nagłe zdarzenia 

przewodniczący rady pedagogicznej ma prawo zwołać w trybie natychmiastowym 

zebranie rady pedagogicznej i  poinformować o tym członków przy użyciu poczty 

elektronicznej (e-mail) lub innych środków łączności np. telefon, Messenger. 

7. W szczególnych przypadkach przewodniczący rady pedagogicznej może powierzyć 

prowadzenie zebrania rady pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu                    

w przedszkolu. 

8. W przypadku długotrwałej  choroby dyrektora , funkcję przewodniczącego rady 

pedagogicznej pełni wicedyrektor lub członek rady pedagogicznej wskazany przez 

organ prowadzący. 

9. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy                

w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego  oraz informacje o działalności placówki .  

 

 

 



IV.  Zadania i  kompetencje rady pedagogicznej  .  

 

                                                                    § 4 

1. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące. Jej podstawowym 

zadaniem jest planowanie i analizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej                             

i opiekuńczej przedszkola. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych 

w przedszkolu ,po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) podejmowanie uchwał  w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad placówką organu sprawowanego nad placówką  przez 

organ sprasowujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

placówki, 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

1) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć , 

2) projekt planu finansowego 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.  

4. Rada pedagogiczna opiniuje także: 

1) pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub organu sprasowującego 

nadzór pedagogiczny, 

2) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela 

lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania w danym roku szkolnym,  

3) kandydatury osób do powierzenia funkcji  kierowniczych  w przedszkolu, 

4) zezwalanie na indywidualny program lub indywidualny tok nauki, 

5) dopuszczenie do użytku przez dyrektora przedszkolnego zestawu programów 

wychowania przedszkolnego. 



5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole 

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora w placówce.  

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu  placówki albo jego zmian.  

8. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola przeprowadzając 

głosowanie tajne. 

9. Przewodniczący rady  pedagogicznej jest zobowiązany do:  

1) Opracowanie rocznego planu pracy rady pedagogicznej, 

2) Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, 

3) Podpisywanie uchwał rady pedagogicznej, 

4) Realizacja uchwał rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących 

oraz analizowania stopnia ich realizacji, 

5) Informowanie rady pedagogicznej o stopniu realizacji podjętych uchwał, 

6) Podpisywanie protokołów zebrań rady pedagogicznej, 

7) Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego , wychowawczego                      

i opiekuńczego przedszkola.  

8) Dbania o autorytet Rady , ochrony praw i godności nauczycieli .  

9) Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji .  

10) Pobudzania nauczycieli do twórczej i pracy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych .  

10. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do :  

1) Współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków Rady .  

2) Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.  

3) Przestrzegania postanowień  prawa oświatowego , Statutu Przedszkola , 

zarządzeń dyrektora przedszkola  i niniejszego Regulaminu .  

4) Realizowania zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych 

przedszkola oraz uchwał Rady . 

5) Czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach                         

i pracach Rady oraz jej komisji , do których został powołany .  

6) Przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady .  



7) Składania przed  Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań .  

8) Przestrzegania tajemnicy obrad oraz nie ujawniania spraw które mogą 

naruszyć dobro osobiste dziecka , rodziców a także nauczycieli innych 

pracowników przedszkola .  

11. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo do: 

1) Czynnego udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, 

2) Wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu, a także do porządku obrad rady 

pedagogicznej,  

3) Składania wniosków i projektów uchwał, 

4) Głosowania na równych prawach, 

5) Wyrażania własnej opinii na każdy omawiany temat. 

12. Obecność na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa . W szczególnych przypadkach 

losowych  dyrektor może zwolnić członka rady pedagogicznej z udziału w zebraniu .  

13. Nieobecny członek rady pedagogicznej na zebraniu zobowiązany jest do 

zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia 

znajomości własnym podpisem. 

 

 

V. Tryb podejmowania uchwał  

                                                                  § 5 

 

1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań 

plenarnych zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy jej 

członków.  

2. Przez większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa  

co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się” 

3. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza  przewodniczący Rady .  

4. W przypadku równej ilości głosów o podjęciu uchwały decyduje głos 

przewodniczącego, 

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierowniczą w placówce lub w sprawach związanych                                 

z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu 

tajnym. 



6. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się 3 osobową komisję skrutacyjną , 

której celem jest przeprowadzenie głosowania, przygotowanie i przedstawienie 

projektu uchwały .  

7. W głosowaniu tajnym członkowie rady pedagogicznej głosują kartami głosowania 

przygotowanymi przez przewodniczącego rady pedagogicznej. Karty głosowania 

ostemplowane są pieczęcią przedszkola. 

8. W przypadku głosowania w trybie zdalnym stosowane będą dostępne komunikatory, 

typu: Messenger, Microsoft Teams, poczta elektroniczna (e maile), telefony, dziennik 

elektroniczny. 

9. Uchwały obowiązują wszystkich pracowników przedszkola . 

10. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał , niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ  

prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny . Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

VI. Sposób Dokumentowania posiedzeń 

 

                                                                      § 6 

1. Zebrania Rady są protokołowane .  

2. Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna z pośród swoich członków. 

3.  Protokół z każdego posiedzenia sporządzany jest  w ciągu 14 dni przy użyciu techniki 

komputerowej a wydruk umieszczany jest w Księdze protokołów.  

4. Protokół z zebrania warz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący                               

i protokolant oraz pozostali członkowie rady pedagogicznej.  

5. W protokole nie umieszcza się treści dokumentów wykorzystywanych w przebiegu 

posiedzenia, a jedynie informacje o tym w jakiej teczce dokumentacji kancelaryjnej 

się znajdują. 

6. Każda strona protokołu podlega parafowaniu przez protokolanta rady pedagogicznej. 

7. Członkowie Rady zobowiązani są w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu                      

do zapoznania się z treścią , zgłoszenia przewodniczącemu ewentualnych poprawek                      

i podpisania wydruku komputerowego .     



8. O naniesieniu zgłoszonym poprawek do protokołu decyduje Rada Pedagogiczna                    

na kolejnym zebraniu .  

9. Podstawowym dokumentem, działania Rady jest Księga protokołów.  

10. Księga protokołów stanowi zbiór wydruków komputerowych wszystkich protokołów 

z danego roku szkolnego, opieczętowanych pieczątką przedszkola z podpisami 

nauczycieli, protokolanta i dyrektora oraz naniesionymi zmianami.  

11. Księga protokołów może być udostępniona tylko na terenie przedszkola i tylko 

członkom Rady Pedagogicznej bądź  wyznaczonemu przedstawicielowi organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny .  

 

VII.   Postanowienia końcowe  

                                                                  §  7 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla 

podejmowania uchwał rady pedagogicznej .  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

szczegółowe przepisy prawa.  

 

 

                                                        §  8 

3. Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.01.2021r. 

4. Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


