
 

Załącznik nr 1do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2021/2022 z dn. 14 września 2021 r. 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI  

W KORNATCE 

 

 

Podstawa prawna 
 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 73 ust. 2  ( tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1082), 

 
Statut Szkoły Podstawowej im Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. 

 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

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

3. Prawa i obowiązki wszystkich nauczycieli w zakresie pracy Rady są równe i nie są 
zależne od statusu zatrudnienia. 

 

§2 

 

1. W skład Rady wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, jako przewodniczący, 

2) wszyscy nauczyciele pełno i niepełnozatrudnieni w szkole, a także nauczyciele 
uzupełniający w szkole pensum. 

 

§3 

 
1. W zebraniach Rady lub określonych punktach ich porządku mogą ponadto uczestniczyć  

z głosem doradczym: 
1) przedstawiciele Rady Rodziców, 

2) doradca metodyczny, 

3) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 

4) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, 

5) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

6) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych działających na terenie 

szkoły, 

7) pracownicy administracji i obsługi szkoły, 

8) przedstawiciele Policji, 

9) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.



 

2. Zaproszeni goście mają prawo tylko do głosu doradczego, a uchwalenie wszystkich 
decyzji należy do Rady Pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej 
 

§4 

 

1. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 

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

oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły, 
3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego, 
4) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów oraz Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

§5 

 

1. Do zadań przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie i prowadzenie zebrania, 

2) zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, 

3) przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku ogólnych wniosków 
wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności 
szkoły, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, 

5) wstrzymanie wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, 

6) zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie trybu 
i form ich realizacji, 

7) oddziaływanie na postawę nauczyciela, pobudzenie go do twórczej pracy  
i podnoszenia kwalifikacji zawodowej, 

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

§6 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów – wniosek do kuratora  

o przeniesienie ucznia,  
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły, 

7) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach, 



 

8) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

9) ustalenie regulaminu swojej działalności,  

10) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian, 

11) zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, 

12) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§7 

 
1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) projekt planu finansowego szkoły, 

2) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

3) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

4) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
6) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, 

7) szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

8) wniosek o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu 

problemowo - zadaniowego, 

9)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

10) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły i nauczycieli, 

11) pracę dyrektora szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy, 

12) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

13)  powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

14) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

15) zezwolenie na indywidualny tok nauki, 

16) zezwolenie na indywidualny program nauki, 
17) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 
 

§ 8 

 

1. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, 

2) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły, 

3) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 
organu prowadzącego, 

4) wybiera delegatów do Rady Szkoły, jeżeli taka będzie powstawała, 

5) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, 

6) deleguje przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na  

stanowisko dyrektora szkoły, 

7) podejmuje uchwały w sprawach wynikających z odrębnych przepisów, 



 

8) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub  
z innego stanowiska kierowniczego w szkole,  

9) uchwala statut szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacja statutu), 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy, 

11)  upoważnia dyrektora do obwieszczenia jednolitego statutu szkoły, 

12)  analizuje osiągnięcia edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia 

okresu nauki na każdym etapie kształcenia, 

13) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju,  

14) wydaje zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

15) opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju,  

16) opiniuje w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie 

szkoły nie wymaga jednolitego stroju. 

 

ROZDZIAŁ III 

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej 
 

§9 

 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
2) w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów, 

3) po zakończeniu pierwszego półrocza oraz rocznych zajęć szkolnych w celu 
przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 
 

§10 

1. 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 szkołę, 
3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

§11 

 
1. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 

kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego. 

2. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym 
powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz zawierać pożądany termin 
jego przeprowadzenia. 

 

§12 

 
1. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. 



 

2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 
2) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków, 

4) zapoznawania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktualnie przepisami 

prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć 

prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi

 zatrudnionemu w szkole. 

4. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ 
prowadzący. 

5. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia 
zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć zastępcy 
dyrektora lub wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się  
w drodze  głosowania. 

6. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków 
Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę 
głosów w głosowaniu tajnym. 

7. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie 
podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad,  
z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze 
stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjęcie 
uchwały w tej sprawie. 

8. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich 
członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. 

9. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu  
powiadomienia. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej 

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej 

 

§13 
 

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 

1) składania wniosków formalnych przed zatwierdzeniem porządku obrad, 

2) udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołów powołanych przez Radę 
Pedagogiczną. 

 

§14 

 

1. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

1) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub 

zespołach, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

2) przestrzegania postanowień prawa oświatowego, wewnętrznych uregulowań prawnych 

szkoły oraz zarządzeń dyrektora szkoły, 



 

3) realizacji i przestrzegania prawomocnych uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej, 

także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

4) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, 

5) przestrzegania tajemnicy obrad, nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które objęte są tajemnicą państwową lub służbową, 

6) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

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

pracowników szkoły, 

7) godnego zachowania w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, umożliwiającego 

sprawną realizację przyjętego porządku posiedzenia, 

8) współtworzenia    na     zebraniach    Rady    Pedagogicznej    atmosfery    życzliwości 

i koleżeństwa, 

9) systematycznego doskonalenia zawodowego - udział w formach doskonalenia 

organizowanych na terenie szkoły i przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, 

10)prezentowania postawy służącej kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły  

w środowisku. 
 

§15 

Tryb wyłaniania przedstawicielstwa Rady 

 

1. Wybór członka Rady do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora 
szkoły oraz przedstawiciela Rady do udziału w pracach zespołu rozpatrującego 
odwołania od oceny pracy nauczyciela. 

1) Rada wybiera do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora dwóch 
przedstawicieli. 

2) Rada wybiera do pracy w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy 
nauczyciela jednego przedstawiciela. 

3) Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie. Głosowanie jest tajne. 
4) Przedstawicielami zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

5) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na pozycjach 

uprawniających do udziału w pracach Komisji Konkursowej zarządza się powtórne 
głosowanie pomiędzy tymi kandydatami do skutku. 

 

§16 

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych Rady Pedagogicznej: 

1) ustalenie liczby członków obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności, 
2) ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum, 

3) zatwierdzenie porządku obrad, 

4) wybór komisji lub zespołów pomocniczych (komisja uchwał i wniosków, komisja  
skrutacyjna itd.), 

5) realizacja porządku obrad, 

6) wnioski różne, wolne głosy, 

7) podsumowanie obrad. 
 

§17 

 

1. Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Przez obecność na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej należy rozumieć także udział w posiedzeniach 



 

prowadzonych w formie telekonferencji lub innej formie poprzez komunikatory 

łączności elektronicznej. 

2. Usprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Rady ma miejsce w wypadku, gdy 
nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez dyrektora do 
innych prac. 

3. W sytuacjach wyjątkowych dyrektor może zwolnić z innych przyczyn członka Rady  
z udziału w posiedzeniu na jego pisemny wniosek. 

4. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować 
jako nieobecność w pracy z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 

5. Nieobecny na zebraniu członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do zaznajomienia 
się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Tryb podejmowania uchwał 
 

§18 

 

1. Uchwały są podejmowane poprzez głosowanie. 

2. Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. 

3. Głosowanie może być: 

1) jawne - odbywa się poprzez podniesienie ręki lub poprzez odesłanie swojej woli  
z  podpisem imieniem i nazwiskiem poprzez komunikatory, 

2) tajne - prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart, 

3) głosowanie podczas Rad Pedagogicznych w formie łączności elektronicznej odbywa 
się poprzez odesłanie informacji o swojej woli z podpisem (imieniem i nazwiskiem za 
pośrednictwem komunikatorów. 

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania 
przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

5. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród 
członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu. 

6. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące spraw personalnych lub na 
wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym. 

 

§19 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej 
 

§20 

 

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów. 



 

2. Od roku szkolnego 2015/2016 księga protokołów prowadzona jest w formie 
wydruku komputerowego. 

3. Obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 

4. Załącznikami do niej są listy obecności nauczycieli na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, uchwały Rady Pedagogicznej, dane dotyczące klasyfikacji i inne 
materiały przygotowane na posiedzenie Rady. 

5. Załączniki, opracowane komputerowo zgodnie z §21 przez wychowawców i nauczycieli, 
dostarczane są protokolantom na nośnikach magnetycznych lub pocztą elektroniczną. 

6. Księgę oprawia się, sznuruje, pieczętuje i, podpisaną przez dyrektora szkoły, zaopatruje 
się w klauzulę: „Księga zawiera stron..... i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od 
dnia....... do dnia ”. 

 

§21 

 
1. Protokoły, załączniki oraz inne materiały pisane są w następujący sposób: 

1) czcionka: Times New Roman, 

2) rozmiar: 12, 

3) marginesy: 2,5 cm, 

4) interlinia: pojedyncza, 

5) numeracja stron: prawy dolny róg, 

6) wyjustowanie. 

 

§22 

 
1. Księga protokołów znajduje się pod nadzorem dyrektora i może być udostępniona 

wyłącznie na terenie szkoły: 

1) członkom Rady Pedagogicznej, 

2) organowi nadzorującemu lub prowadzącemu szkołę, 

3) upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych, 
4) osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dotyczącym 

ich zakresie. 
 

§23 

 
1. Tryb wyboru protokolanta 

1) Za protokołowanie zebrań odpowiadają protokolanci. 

2) Dyrektor szkoły przedstawia kandydatury na stanowisko protokolanta na dany rok 
szkolny w czasie posiedzenia podsumowującego rok szkolny. 

3) Po zaakceptowaniu przez samych kandydatów i członków Rady zostają one 

zatwierdzone. 
 

§24 

 

1. Procedura protokołowania, nanoszenia poprawek i zatwierdzania protokołów: 

1) protokolant pisze protokół w wersji elektronicznej, drukuje go i umieszcza w teczce 
znajdującej się w sekretariacie szkoły do 10 dni po posiedzeniu Rady, 

2) protokół wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący Rady i protokolant,  
Dyrektor parafuje każda stronę w lewym dolnym rogu kartki, 

3) członkowie  Rady są zobowiązani w terminie do 3 dni roboczych od sporządzenia 



 

protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek 
przewodniczącemu obrad, 

4) członkowie Rady mogą wnosić poprawki do protokołu na piśmie, w księdze 
protokołów nie wolno odnotować żadnych uwag pisemnie, 

5) poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant, 

6) ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć  

wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia, 

7) decyzję o sprostowaniu protokołu Rada podejmuje na następnym posiedzeniu w drodze 
uchwały, 

8) Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu, 

9) protokół uważa się za przyjęty w przypadku nie wniesienia do niego poprawek, 

10) na koniec roku szkolnego wszystkie protokoły zostają zbindowane, 
11) za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest  

dyrektor szkoły. 

 

§25 
 

1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać: 

1) numer protokołu i datę zebrania, 

2) liczbę uczestników zebrania, 

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, 
4) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym, (jeżeli takie  

w zebraniu uczestniczyły), 
5) zatwierdzony porządek zebrania, 

6) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

7) przebieg zebrania, 

8) podjęte uchwały i wnioski, 

9) numery podjętych uchwał wg schematu: cyfra arabska, zaczynając od numeru  
1 ze wskazaniem roku szkolnego np. 1/2015/2016, 

10) treść zgłoszonych wniosków, 

11) załączniki wymienione w § 20 ust. 4, 

12) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 
 

§26 

 
1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu Regulaminu Rady Pedagogicznej przyjmuje go  

w drodze uchwały. 
2. Nowelizację Regulaminu Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały. 

3. Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 
dotychczasowych zapisów. 

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej jest znaczna, powołana przez 
dyrektora szkoły komisja opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej do 
zatwierdzenia tekst jednolity. 

§ 27 
 

Regulamin Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 r. 
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