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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W ŻORACH 

 
Podstawa prawna: art. 73 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe. 

 

§ 1 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 

realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wszyscy 

nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz pedagog szkolny, psycholog, 

logopeda, rehabilitant – jako jej członkowie. 

3. Przewodniczącym rady jest dyrektor Zespołu lub osoba przez dyrektora wyznaczona. 

4. Zakres kompetencji rady pedagogicznej określa  Statut Szkoły. 

5. Zasady współpracy z innymi organami szkoły określa Statutu Szkoły. 

6. W zebraniach rady mogą uczestniczyć na wniosek przewodniczącego: 

 przedstawiciele Rady Rodziców, 

 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych 

organizacji społecznych, o ile takie działają na terenie jednostki, 

 pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki lekarsko -higienicznej 

nad uczniami, 

 pracownicy ekonomiczno - administracyjni i obsługi jednostki, 

 pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 2 

 

Pracami rady pedagogicznej kieruje dyrektor jednostki, a w przypadku jego nieobecności 

spowodowanej dłuższą chorobą (co najmniej miesiąc, chyba, że w tym czasie wypada 

zebranie klasyfikacyjne lub plenarne) wicedyrektor jednostki. 

 

 

§ 3 

 

Obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej: 

1) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, 

2) zawiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania, 

3) realizacja uchwał rady pedagogicznej, 

4) tworzenie atmosfery współdziałania wszystkich członków rady w celu podnoszenia 

poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego jednostki, 

5) oddziaływanie na postawy nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

6) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczycieli, 

7) analizowanie stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej, 

8) zapoznanie z wnioskami z nadzoru pedagogicznego i informacjami o działalności szkoły, 

9) opracowanie projektu tematyki zebrań rady pedagogicznej na dany rok szkolny, 

uwzględniając propozycje członków rady, 

10) zapoznawanie rady z obowiązującymi przepisami, omawianie trybu i form ich realizacji, 
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11) przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o 

działalności Zespołu, 

12) podpisywanie wraz z protokolantem, protokołów z posiedzenia rady, 

13) realizowanie uchwał rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących. 

 

Prawa przewodniczącego rady pedagogicznej: 

1) udzielanie i odbieranie głosu członkowi rady, 

2) wstrzymanie wykonania uchwały podjętej niezgodnie z przepisami prawa, 

3) zwoływanie nadzwyczajnego zebrania rady pedagogicznej, 

4) wydawanie wewnętrznych dyrektyw w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych 

przez radę pedagogiczną uchwał, 

5) zwalnianie w uzasadnionych przypadkach członka rady pedagogicznej z obecności na 

zebraniu zwyczajnym. 

 

 

§ 4 

 

Członek rady jest zobowiązany do: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady, 

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora, 

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których 

został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

4) realizowania uchwały rady także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia, 

5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 

6) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro 

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

7) zapoznania się z protokołem rady, 

8) dokumentowania swojego udziału podpisem na liście osób wchodzących w skład rady, 

9) wykonywania uchwał rady pedagogicznej zgodnie z ich treścią, także wtedy, kiedy zgłosi 

do nich swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od głosu), 

10) przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń rady pedagogicznej. 

 

Członek rady ma prawo: 

1) do zabierania głosu na posiedzeniach, 

2) zgłaszania wniosków, 

3) zgłaszania uwag do protokołu, 

4) wybierania członków rady do komisji lub pełnienia określonej funkcji, 

5) być wybieranym j.w., 

6) wglądu do protokołów, robienia notatek i wypisów. 

 

 

§ 5 

 

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 obraduje rada pedagogiczna Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego, rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza 

wchodzącej w skład Zespołu, rada pedagogiczna Przedszkola nr 8 wchodzącego w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. 
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2. Rada pedagogiczna może pracować w zespołach stałych, doraźnych, zespołach 

obejmujących nauczycieli szkoły podstawowej lub zespołach obejmujących nauczycieli 

przedszkola powołanych na zebraniach, a działających na zasadach określonych w 

statucie. 

3. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych, zwoływanych zgodnie z 

harmonogramem obrad rady opracowanym na dany rok szkolny lub nadzwyczajnych, 

zwoływanych w szczególnych przypadkach określonych w ust. 3. 

4. Do zebrań zwyczajnych należą zebrania klasyfikacyjne, podsumowujące (mające 

charakter sprawozdawczości z wykazaniem osiągnięć edukacyjnych dzieci 

przedszkolnych), plenarne, szkoleniowe. 

5. Rada pedagogiczna na pierwszym zebraniu plenarnym w danym roku szkolnym 

opracowuje harmonogram zebrania. 

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i 

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

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady jednostki, organu prowadzącego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z 

ustalonym harmonogramem zebrania oraz jest odpowiedzialny za dodatkowe 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i charakterze  zebrania na tydzień 

przed zaplanowanym posiedzeniem, pisemnie w księdze  zarządzeń ogłoszeń. Dodatkowo 

umieszcza się informację o zaproszonych gościach. 

8. Przewodniczący może zwoływać też zebrania nieokreślone harmonogramem, wynikające 

z bieżących potrzeb, są to zebrania doraźne. 

9.  W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z 

głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

rady pedagogicznej: 

1) lekarz, pielęgniarka, 

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych, 

działających na terenie jednostki, 

3) przedstawiciele Rady Rodziców, 

4) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, 

5) przedstawiciele innych organów lub stowarzyszeń, 

6) studenci wyższych uczelni oraz zakładów kształcenia, nauczyciele odbywający w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 8 praktykę pedagogiczną. 

 

10.Zebrania rady organizuje się po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. O zebraniu nadzwyczajnym rady dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej trzy             

dni przed jego terminem w formie wpisu do „Księgi zarządzeń”.  

12. Obecność członków rady na każdym zebraniu jest obowiązkowa.  

 

 

§ 6 

 

1. Rada działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego i niniejszego regulaminu. 

2. Do podstawowych zadań rady należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
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2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki 

oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, 

3) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków 

zgodnie z konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 

4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa 

pedagogicznego, 

5) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

3. Rada Pedagogiczna współpracuje z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców. 

Szczegółowe formy współpracy wynikające ze statutu są ujmowane w planie pracy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na każdy rok szkolny. 

 

 

§ 7 

 

1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej: 

1) zatwierdzanie planów pracy jednostki, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) zatwierdzanie Wewnętrznego Oceniania,  

4) zatwierdzanie Planu Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 i Programu Rozwoju 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

7) zatwierdzanie szkolno-przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym ( w tym 

Regulamin Rady Pedagogicznej),  

8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, 

9) podejmowanie uchwał wynikających z funkcjonowania zespołu, 

10) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki, 

11) 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.  

 

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje:  

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

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 składanego przez 

dyrektora, 

3) wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, 

4) plan finansowy Zespołu oparty na przyznanych limitach, 

5) wnioski dyrektora jednostki o przyznanie nauczycielom i pracownikom nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień, 

6) propozycje dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

7) kandydatów do powierzenia im funkcji dyrektora, 

8) kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie, 

9) pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub nadzorującego, 

10) przydzielanie dodatkowych zajęć z godzin do dyspozycji dyrektora, 
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11) programy autorskie, 

12) programy nauczania ogólnego. 

 

3. Rada wnioskuje o : 

1) nagrodę prezydenta dla dyrektora jednostki, 

2) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 8, 

a)  w przypadku określonym w ust.2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, 

3) ocenę pracy dyrektora, 

4) nadanie imienia jednostce. 

 

4. Rada wyłania:  

1) przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 8, 

2) przedstawiciela do zespołu oceniającego, rozpatrującego wnioski o odwołanie od 

oceny pracy, 

3) rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym wyłania na posiedzeniu swego 

przedstawiciela do zespołu oceniającego, który rozpatruje odwołanie nauczyciela od 

ustalonej oceny. Wyłanianie kandydata odbywa się wg poniższego trybu: 

a) obecność na zebraniu co najmniej połowy członków rady pedagogicznej, 

b) zgłaszanie kandydatów, 

c) wyrażanie zgody kandydatów, 

d) głosowanie jawne, 

e) wybór większością głosów.  

4) rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym wyłania na posiedzeniu dwóch 

przedstawicieli do pracy w komisji, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora. Wyłanianie kandydata odbywa się wg trybu określonego w ust. 3. 

 

 

§ 8 

 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje nowelizacje statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

8 i uchwala je na posiedzeniu rady  pedagogicznej. 

 

 

§ 9 

 

 

1. Rada pedagogiczna zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmuje uchwały. 

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej 50% jej członków. 

3. Uchwała zawiera podstawę prawną. 

4. Dyrektor przygotowuje uchwałę wg podanego wzoru: 

 W przypadku uchwały podjętej przez radę pedagogiczną Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 8 : 

 

1) Uchwała nr... 

2) Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żorach 
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3) z dnia... 

4) w sprawie... 

5) na podstawie... Rada Pedagogiczna uchwala... 

6) promuje...( zatwierdza)... 

7) z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc... 

8) za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnymi... 

9) uchwała wchodzi w życie... 

10) uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za przyjęciem 

uchwały głosowało...osób, przeciw ...osób, wstrzymało się od głosowania ...osób lub 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

11) Podpisy: 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

 

 w przypadku uchwały podjętej przez radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 8 im. 

Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8:  

 

1) Uchwała nr... 

2) Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza wchodzącej w  

     skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach 

      3) z dnia... 

4) w sprawie... 

5) na podstawie... Rada Pedagogiczna uchwala... 

6) promuje...( zatwierdza)... 

7) z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc... 

8) za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnymi... 

9) uchwała wchodzi w życie... 

10) uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za przyjęciem 

uchwały głosowało...osób, przeciw ...osób, wstrzymało się od głosowania ...osób lub 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

11) Podpisy: 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

 

 w przypadku uchwały podjętej przez radę pedagogiczną Przedszkola nr 8 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:  

 

1)  Uchwała nr... 

2) Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 8  wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 8 w Żorach 

3) z dnia... 

4) w sprawie... 

5) na podstawie... Rada Pedagogiczna uchwala... 

6) promuje...( zatwierdza)... 

7) z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc... 

8) za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnymi... 

9) uchwała wchodzi w życie... 

10) uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za przyjęciem 

uchwały głosowało...osób, przeciw ...osób, wstrzymało się od głosowania ...osób lub 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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11) Podpisy: 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

 

     

5. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w 

miarę potrzeb także na ustępy i punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w 

rozdziały, a rozdziały w działy. 

 

6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół 

Szkolno-Przedszkolny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa. 

8. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne. 

9. Za realizację uchwały jest odpowiedzialny dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

oraz osoby wskazane w uchwale. 

 

 

§ 10 

 

 

1. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

2. Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej sporządza się komputerowo. 

3. Rada pedagogiczna wybiera spośród siebie protokolanta wg poniższego trybu: 

 na posiedzeniu inaugurującym nowy rok szkolny rada wybiera jednego stałego 

protokolanta, do którego zakresu działania należy protokołowanie wszystkich posiedzeń 

rady pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w ciągu całego roku szkolnego 

oraz drugiego stałego protokolanta, do którego zakresu działania należy protokołowanie 

posiedzeń rady w wypadku nieobecności pierwszego protokolanta; w przypadku 

obradowania rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 8 lub rady pedagogicznej Przedszkola nr 8 wchodzącego w 

skład Zespołu na każdym posiedzeniu rada wybiera protokolanta, do którego zakresu 

działania należy protokołowanie przebiegu posiedzenia. 

4. Rada na posiedzeniu inaugurującym nowy rok szkolny, wybiera spośród swoich członków 

2 stałe osoby, do których zakresu działania należy kontrolowanie pod względem 

merytorycznym i formalnym napisanych protokołów oraz parafowanie każdej 

wydrukowanej strony. 

5. Protokół z zebrania spisuje się w terminie do 14 dni od daty zebrania. 

6. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał, 

2) listę członków rady z podziałem na obecnych i nieobecnych oraz listę osób 

zaproszonych, jeśli taka sytuacja miała miejsce, 

3) porządek obrad, 

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

5) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych 

wniosków, 

6) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 



8 

 

7. Protokoły z narad zawierają w szczególności następujące informacje: 

1) sprawy formalne, 

2) plany narad, 

3)  przepływ informacji, 

4) uchwały rady pedagogicznej, 

5) plan nadzoru pedagogicznego, 

6) wnioski z nadzoru pedagogicznego, 

7) informacje o działalności szkoły, 

8) wnioski o nagrody dyrektora, 

9) wyniki klasyfikacji i motywację ocen niedostatecznych. 

8. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z jego treścią (co potwierdzają własnoręcznym podpisem). 

9. Ewentualne uwagi do protokołu członek rady zgłasza przewodniczącemu rady. 

10. Protokolant wpisuje zasadne uwagi jako aneks do protokołu, a zatwierdzane są na 

najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

11. W wypadku zgłoszenia uwag, co do zasadności których przewodniczący ma wątpliwości, 

są one analizowane podczas zatwierdzania protokołu przez radę i ujęte lub nie w aneksie 

do protokołu. 

12. Protokoły z jednego roku szkolnego wraz z załącznikami tworzą księgę protokołów. 

Strony księgi protokołów numeruje się kolejno cyframi arabskimi począwszy od 

pierwszego protokołu w danym roku szkolnym. Księgę opatruje się klauzulą „Księga 

protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w  

Żorach odbytych w roku szk. ... . Księga zawiera ... stron” 

13. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 jej 

nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, 

przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

14. Do protokołu mogą być dołączane załączniki. 

15. Każdy załącznik jest opatrzony kolejnym numerem oraz numerem protokołu i datą 

załączenia.  

 

 

§ 11 

 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym lub tajnym.  

2. W sprawach personalnych z zasady prowadzi się głosowanie tajne. 

3. W każdej sprawie dopuszcza się głosowanie tajne na wniosek przewodniczącego lub 

członka rady. 

4. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki. 

5. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie. 

6. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują kartkami do głosowania przygotowanymi 

przez osobę prowadzącą posiedzenie. 

7. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród 

członków rady uczestniczących w posiedzeniu. 

8. Zwykła większość głosów jest to taka liczba „za”, która przewyższa co najmniej o jeden 

głos liczbę głosów „ przeciw”. Pomija się głosy „ wstrzymujące się”, mające znaczenie 

wyłącznie dla ustalenia zachowania quorum ( minimalnej frekwencji.) 

9. Jeżeli pełny skład rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza frekwencję członków 

rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu rady.  
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§ 12 

 

1. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

zajęć edukacyjnych. 

2. Rada pedagogiczna może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, dla ucznia, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał dwie oceny niedostateczne. 

3. Rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego ustala szczegółowe 

kryteria oceny zachowania ucznia oraz tryb odwoławczy oceny. 

4. Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 

osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania. 

 

 

§ 13 

 

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek przewodniczącego lub członka 

rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna ma prawo  uzupełnić lub zmienić regulamin bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 

3. Niniejszy regulamin zatwierdzono  Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/07.12.2017r. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2017r.; traci moc Regulamin Rady 

Pedagogicznej z dnia 01.09.2015r. 

 

 

 


