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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ  PRZEDSZKOLA NR 71 „Chatka 

Małego Skrzatka” we Wrocławiu 

Podstawa  prawna :  

art. 40 – 43 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późniejszymi zmianami ) 

 

1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” jest 

kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w 

przedszkolu. 

 

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

doradczym, osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, po I półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek : 

- Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

- Przewodniczącego,  

- Organu prowadzącego przedszkole  

- co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 

porządku zebrania na 7 dni przed spotkaniem, w przypadku rady nadzwyczajnej 

– 1 dzień wcześniej. 

 

8. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola. 



9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy : 

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.  

10.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :  

- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 

- projekt planu finansowego przedszkola, 

- wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 

- propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

11.  Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  w 

punkcie 9. , niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 

uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący przedszkole 

oraz Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

12.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i 

przedstawia do uchwalenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

13.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora Przedszkola. 

 

14.  W przypadku określonym w punkcie 13. organ uprawniony do odwołania jest 

zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

15.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

16.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady są 

protokołowane. 

 

 

 

17.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola. 

 



18.  Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się po godzinach pracy 

wychowawczo-dydaktycznej. 

 

19. 1 W terminie 14 dni od posiedzenia rady, sporządza się protokół, który wpina 

się do księgi protokołów rady pedagogicznej.  

 

      19.2  Protokół posiedzenia rady podpisuje przewodniczący i protokolant. 

       

      19.3  Do protokołowania posiedzeń wykorzystuje się technikę komputerową.   

          Protokoły z posiedzeń rady zapisane w formie elektronicznej i   

          wydrukowane są przechowywane w  segregatorze znajdującym się w  

         kancelarii  przedszkola. 

     

     19.4  Strony księgi są numerowane cyframi arabskimi z zachowaniem   

           numeracji ciągłej. 

      

      19.5  Na wstępie segregatora umieszcza się „Rejestr protokołów zebrań   

           Rady Pedagogicznej z roku szkolnego …/…”. Protokoły z jednego roku    

          szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po ostatnim zebraniu rady  

           pedagogicznej w danym roku szkolnym oprawia się. Księgę opatruje się  

          klauzulą „Księga  protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Przedszkola  

          Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” we Wrocławiu, odbytych w roku szkolnym     

          .…/….  Księga zawiera …. stron ” 

 

      19.6  Księga protokołów powinna zostać zarchiwizowana na płycie  

           CD/DVD  w formacie uniemożliwiającym powtórną edycję dokumentów.  

          Płyta zawierająca protokoły jest dołączana do oprawionej księgi  

          protokołów po zakończeniu roku szkolnego. 

 

      19.7  Do księgi protokołów dołącza się w formie załącznika listę obecności  

          na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

 

     19.8  Członkowie rady zobowiązani są do : zapoznania się z treścią  

          protokołu, co poświadczają podpisami, oraz do pisemnego zgłoszenia  

          ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Uwagi do treści  

          protokołu zamieszcza  nauczyciel w dołączonym do wyłożonego  

       protokołu roboczym formularzu zawierającym imię i nazwisko nauczyciela  

      oraz treść sprostowania. Rada na  następnym zebraniu decyduje o  

      wprowadzeniu zgłoszonych poprawek i  zatwierdzeniu protokołu. 

 

    19.9  Po zatwierdzeniu protokołów nie wolno odnotowywać w nich żadnych  

         uwag. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  


