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§ 1 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania wynikające ze 

Statutu Szkoły w formie uchwał. 

2. Rada   Pedagogiczna   zatwierdza,    opiniuje   i   wnioskuje   w   sprawach   związanych 

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Szkoły. 

§ 2 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Komendant Szkoły jako przewodniczący, zastępcy 

Komendanta Szkoły, kadra dydaktyczno-wychowawcza wyznaczona przez Komendanta. 

2. W przypadku nieobecności Komendanta Szkoły funkcje przewodniczącego pełni zastępca 

Komendanta Szkoły lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. 

3. W obradach mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z głosem 

doradczym. 

4. Posiedzenia Rady są protokołowane przez upoważnionego pracownika. 

5. Ze składu członków Rady wybierany jest sekretarz. 

§ 3 

1. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa. 

2. W  celu  opracowania zagadnień tematycznych mogą być tworzone komisje  spośród 

członków Rady Pedagogicznej. 

§ 4 

1. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach według opracowanego i zatwierdzonego 

planu posiedzeń Rady obowiązującego w danym roku szkolnym. 

2. Rada Pedagogiczna obraduje ponadto na posiedzeniach zwołanych z inicjatywy: 

1) Komendanta Szkoły , 

2) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, 

3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej wyrażonej na piśmie wraz z 

uzasadnieniem. 



§ 5 

1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze. 

2. Do kompetencji stanowiących należy podejmowanie uchwał w sprawie: 

1) zmian w statucie Szkoły, 

2) zatwierdzenia planów dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, 

3) skreślenia   z   listy   słuchaczy   oraz powtarzania semestru, 

4) zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 

5) dopuszczenia    do    egzaminów poprawkowych, 

6) ustalenia terminów egzaminów poprawkowych, 

7) kształcenia, dokształcania i innowacji pedagogicznych w Szkole, 

8) ustalenia zasad doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej Szkoły. 

1. Do kompetencji opiniodawczych należy: 

1) przyznawanie słuchaczom nagród, wyróżnień lub udzielania kar, 

2) opiniowanie kierunków i rozwoju zasobów bibliotecznych i  działalności 

wydawniczej Szkoły, 

3) opiniowanie w sprawach wyposażenia w środki dydaktyczne Szkoły, 

4) opiniowanie organizacji  pracy  Szkoły,  w tym rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych. 

§ 6 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w trybie : 

 jawnym, 

 tajnym. 
 

3. Tryb podejmowania uchwał określa Rada Pedagogiczna. 

4. Wzór uchwały określa załącznik nr 1 do regulaminu Rady Pedagogicznej. 

5. Członek Rady Pedagogicznej może swoje zastrzeżenia do uchwały podjętej wbrew jego 

głosowi zgłosić do protokołu. 



§ 7 

Uchwały, opinie i wnioski podjęte na posiedzeniach Rady Pedagogicznej rozpatruje 

i realizuje Komendant Szkoły, informując o wynikach Radę. Sprawy, które wykraczają 

poza kompetencje Komendanta Szkoły przekazywane są Komendantowi Głównemu PSP. 

§ 8 

1. Komendant Szkoły ma prawo przed podpisaniem uchwały Rady Pedagogicznej 

zwrócić się o opinię prawną. 

2. Komendant Szkoły jest uprawniony do wstrzymania wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej.  

3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Komendant Szkoły 

zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Stanowisko organu nadzorującego Szkołę jest wiążące dla obu stron. 

§ 9 

1. Dokumentacje Rady Pedagogicznej prowadzi sekretarz. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze posiedzeń Rady 

Pedagogicznej. Protokół podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant. 

3. Księga protokołów, zbiór uchwał oraz ewidencja obecności członków Rady 

Pedagogicznej są podstawowymi dokumentami działalności Rady Pedagogicznej 

i są przechowywana w Wydziale Kształcenia Zawodowego. 

§ 10 

Członkowie Rady Pedagogicznej i inne osoby biorące udział w posiedzeniach zobowiązani 
są do przestrzegania tajemnicy obrad. 

 



 

[ W Z Ó R  U C H W A Ł Y ]  

 

UCHWAŁA NR …………. 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie 

 
z dnia ………………………. 

 
 
w sprawie: ………………………………………………………………….. 

 
 
 
Na podstawie: 
 
 ………………………………………………………………………… 
 
 
 

§ 1 
 

Uchwala się ………………………………………………………………..  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od ……………………. 
 
 
 
 
 

Sekretarz Rady:      Przewodniczący: 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Rady Pedagogicznej 


