
Załącznik nr 5 do Statutu Liceum św. Marii Magdaleny 
 
 

Regulamin 

 

Rady   Pedagogicznej 
 

 

Liceum  Ogólnokształcącego  św.  Marii   Magdaleny w  Poznaniu. 
 

 

 

   1.   Rada   pedagogiczna   Liceum  Św.  Marii  Magdaleny  w  Poznaniu   jest   kolegialnym 

         organem  szkoły realizującym  statutowe  zadania  dotyczące  kształcenia, wychowania 

         i   opieki. 

 

2. Radę  pedagogiczną  Liceum  Św.  Marii  Magdaleny  tworzą  wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział 

z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej. 

 

3.   Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły. 

 

  

4.  Zebrania  plenarne rady  pedagogicznej  są organizowane  przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem 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 pedagogicznej, Rady  

Szkoły  (jeżeli  zostanie  powołana),  organu  prowadzącego  szkołę  lub  co  najmniej  

1/3  członków rady pedagogicznej. 

 

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków poprzez zeszyt zarządzeń 

o terminie i porządku posiedzenia. Przygotowanie na zebranie rady pedagogicznej 

określonych zagadnień może zlecić poszczególnym jej członkom. 

    

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. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

- zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  

 



8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

- projekt planu finansowego szkoły, 

- wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

9.  Dyrektor  szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  rady  pedagogicznej  jeżeli  nie  są 

one  zgodne  z  przepisami  prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

                                                                                                                                                                               

10.  Uchwały  rady  pedagogicznej  są podejmowane  zwykłą  większością  głosów  

w obecności co  najmniej  połowy  jej  członków.             

 

11.  Posiedzenia  rady  pedagogicznej  są  protokołowane.  Protokolanta  powołuje 

          każdorazowo  przewodniczący  rady. 

 

12. Protokolarz  znajduje się  w  sekretariacie  szkoły.  Po  zapoznaniu  się  z  treścią          

protokołów, w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu,  członkowie rady pedagogicznej    

         mogą zgłosić  swoje  uwagi  lub  zastrzeżenia  przewodniczącemu rady, które są                        

         przedstawiane na najbliższym  posiedzeniu  rady. 

 

13. Udział  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  jest  obowiązkowy.  W  uzasadnionych   

         przypadkach  i  na  wcześniej  złożoną  prośbę, przewodniczący rady może  zwolnić 

         nauczyciela  z  obecności  na  posiedzeniu. 

 

14. Zebrania  rady  pedagogicznej  odbywają  się  w  godzinach  pozalekcyjnych. 

         Corocznie  na  posiedzenia  rady  wyznacza  się  stały  dzień  tygodnia. 

 

15. Terminy  zebrań  rad  pedagogicznych  ustalane  są  na  początku  roku  szkolnego 

         i  potwierdzane  w  zeszycie  zarządzeń  dyrektora  szkoły.          

 

16.   Członkowie  Rady  Pedagogicznej  są  zobowiązani  do  przestrzegania  tajemnicy 

         służbowej,  do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniach  Rady,  zwłaszcza 

         tych,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  uczniów,  rodziców,  nauczycieli  i  innych    

         pracowników  szkoły. 

 

17.   Rada Pedagogiczna  obraduje  na  zebraniach  plenarnych  lub w  powołanych komisjach  

         ( wniosków,  przedmiotowo-samokształceniowych,  wychowawców klas,  rekrutacyjnej,   

           socjalnej,  do  spraw  przeprowadzenia  egzaminu  maturalnego  i  innych ). 

 

18.   Regulamin  Rady  Pedagogicznej  Liceum  Ogólnokształcącego  św.  Marii  Magdaleny 

         w  Poznaniu  uchwala  Rada  Pedagogiczna  na  swym  posiedzeniu. 

 

19.    Regulamin  Rady  Pedagogicznej  Liceum  Ogólnokształcącego  św.  Marii  Magdaleny 

         w  Poznaniu  został   znowelizowany  na  posiedzeniu  w  dniu  5 października 2004 r. 


