
Załącznik do Uchwały nr 9/2019/2020  

Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie 

                                

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 73 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Statutu Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 12 w Lublinie . 

§ 2 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i 

opieki. 

 

Rozdział II 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej 

§ 3 

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

§ 4 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej  w szczególności należy: 

1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców. 

3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków. 

5. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

. 

§ 5 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 



1. Organizację pracy przedszkola (arkusz organizacji ), w tym zwłaszcza tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych; 

2. Projekt planu finansowego przedszkola, 

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

wyróżnień; 

4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

§ 6 

Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1. Podejmuje uchwały w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

2. Opiniuje kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w placówce. 

3. Opiniuje ustalony przez dyrektora przedszkolny zestaw programów. 

4. Rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców, dotyczące wszystkich spraw 

przedszkola. 

5. Podejmuje opinię o pracy dyrektora przedszkola w związku z jego oceną pracy, 

§ 7 

1. Rada Pedagogiczna uchwala Statut placówki albo jego zmiany.  

2. Projekt Statutu, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje zespół nauczycieli wchodzących w 

skład Rady Pedagogicznej. 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do:  

1) Organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub  

z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu; 

2) Dyrektora przedszkola o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego  

w przedszkolu. 

2. Rada Pedagogiczna wyłania  przedstawicieli do komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 

Rozdział III 

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej 

§ 9 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 

§ 10 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, 

która dotyczy ich zakresu spraw. 



4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w 

głosowaniach. 

5. W części zebrania Rady Pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z 

listy wychowanków, mogą uczestniczyć za zgodą Rady Pedagogicznej rodzice lub prawni 

opiekunowie dziecka, których wnioski dotyczą. 

. 

§ 11 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku 

szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są: 

1) Do 15 września w celu przedstawienie nadzoru pedagogicznego; 

2) Po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć przedszkolnych w celu 

przedstawienia przez dyrektora ogólnych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki; 

3) W miarę bieżących potrzeb. 

3. Zebrania 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) Organu prowadzącego placówkę; 

3) Organu nadzorującego pracę przedszkola 

4) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 

kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

5. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny 

określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego 

przeprowadzenia. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi dyrektor jako jej przewodniczący. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

pełni wicedyrektor lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący. 

8. Przewodniczący zawiadamia wszystkich członków rady o terminie i porządku posiedzenia 

rady w formie komunikatu wywieszanego na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

Nauczyciele nieobecni w szkole w dniu wywieszenia komunikatu otrzymują zawiadomienia 

w formie wiadomości e-mail bądź telefonicznie. 

9. W przypadku czasowego ograniczenia  w funkcjonowaniu placówki zebranie Rady 

Pedagogicznej może być zorganizowane z wykorzystaniem oprogramowania do 

wideokonferencji. 

 

 

Rozdział IV 

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej 

§ 12 

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności: 

1) Opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej; 



2) Przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

3) Opracowuje projekt porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady 

Pedagogicznej o terminie zebrania; 

4) Podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

5) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

§ 13 

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej: 

1) Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 

a. czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

b. składania wniosków i projektów uchwał, 

c. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych 

przez Radę Pedagogiczną. 

2) Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

a. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub 

zespołach, do których został powołany, 

b. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

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

pracowników przedszkola, 

c. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej, 

d. składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań. 

3) W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony 

z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły. 

4) Nieusprawiedliwienie obecności, o których mowa w pkt 4.  skutkować może 

zastosowaniem konsekwencji prawno-porządkowych ze strony dyrektora szkoły. 

5)  Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu zobowiązany jest do zaznajomienia 

się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości 

postanowień własnoręcznym podpisem. 

 

Rozdział V 

Tryb podejmowania uchwał 

§ 14 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

2. 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". 

3. Negatywne głosowanie, czyli „przeciw” nie wymaga uzasadnienia ze strony głosującego 

członka Rady Pedagogicznej.   

§ 15 

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

§ 16 



1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej. 

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.  

 

§ 17 

1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek 

członka Rady Pedagogicznej, przyjęte w głosowaniu jawnym. 

2. Głosowanie tajne, o którym mowa w ust 1 w sprawach personalnych dotyczy mi.in.: 

1) Powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący 

kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub nie wyłonił 

konkurs kandydata; 

2) Powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu przez dyrektora; 

3) Występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora; 

4)  Wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

przedszkola; 

5)  W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do 

głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady 

Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.  

 

Rozdział VI 

Dokumentowanie zebrań 

 

§ 18 

1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności. 

2. Protokoły  z zebrania Rady Pedagogicznej są sporządzane w wersji elektronicznej  

3. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście 

obecności. 

4. Protokół oraz listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant. 

5. Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków. 

6. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego. 

7. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty zebrania 

8.  Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać: 

1) Datę zebrania; 

2) Zatwierdzony porządek zebrania; 

3) Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

4) Przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji); 

5) Treść zgłoszonych wniosków; 

6) Podjęte uchwały; 

7) Podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

9. Każda strona protokołu podlega parafowaniu przez protokolanta Rady Pedagogicznej 

 



 

 

 

§ 19 

1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu  

w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia i mają prawo zgłaszania przewodniczącemu 

uwag do treści protokołu. 

2. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym 

zebraniu. 

3. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego 

zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały 

przyjęte. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze 

uchwały. 

2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się w drodze uchwały. 

3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

dotychczasowych zapisów. 

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, 

przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst ujednolicony.  

 

§ 30 

1. Traci moc regulamin z dnia 5 lutego 2016 roku  

2. Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

 

 


