Fragment artykułu
OPUBLIKOWANO: 20 PAŹDZIERNIKA 2017
Najważniejsze regulaminy w przedszkolu publicznym
Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Podstawa prawna:






Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).

Sporządzanie dokumentacji wymaga zaangażowania, precyzji i znajomości prawa. Do kluczowych dokumentów przedszkola należą regulaminy.
Część z nich jest dla przedszkoli obligatoryjna, podczas gdy inne mogą, ale nie muszą w tych placówkach funkcjonować. Te, które nie są
wymagane przepisami prawa, mają służyć udoskonaleniu organizacji pracy przedszkola, usprawniać jego działanie. Regulaminów
obowiązkowych zwykle nie trzeba tworzyć od początku, częste zmiany legislacyjne powodują jednak konieczność ich modyfikacji.
Które regulaminy są w przedszkolu niezbędne, a które tylko można w nim wprowadzić? I jakie konsekwencje wiążą się z błędami lub
zaniedbaniami w tym zakresie? Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.
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Regulamin rady pedagogicznej jest dokumentem obligatoryjnym w tych art. 73 ust. 2
przedszkolach, w których funkcjonuje rada pedagogiczna. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy Prawo
Ustawy Prawo oświatowe w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech oświatowe
nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie
realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Konieczność wprowadzenia regulaminu rady pedagogicznej wynika z art. 73 ust. 2
Ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym rada pedagogiczna ustala regulamin
swojej działalności. Chociaż przepis ten nie daje zbyt wielu wskazówek co do jego
treści, można wskazać kilka elementów, które zwyczajowo znajdują się w tego typu
regulaminach. Po pierwsze, należy założyć, że regulamin ten powinien precyzować
uprawnienia i obowiązki nałożone na radę pedagogiczną na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a także tych norm prawnych dotyczących rady
pedagogicznej, które zostały zawarte w statucie przedszkola. Oznacza to również, że
regulamin rady pedagogicznej musi być zgodny z treścią przepisów prawa
powszechnie obowiązującego oraz statutu przedszkola.
W rezultacie regulamin rady pedagogicznej powinien koncentrować się na takich
sprawach jak:
1) prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej (w zakresie stawiennictwa na
zebraniach, usprawiedliwiania nieobecności, udziału w głosowaniu),

2) zasady przeprowadzania zebrań rady (informowanie o terminie zebrania, zasady
przeprowadzania głosowania, sposób funkcjonowania komisji skrutacyjnej),
3) prowadzenie i udostępnianie protokołów z zebrań (wskazywanie osób
uprawnionych do ich podpisywania, zasady zgłaszania zastrzeżeń, prostowanie
protokołów, dokonywanie poprawek, wydawanie odpisów).
Regulamin rady pedagogicznej nie powinien zatem jedynie powtarzać regulacji
prawnych określających obowiązki rady pedagogicznej, lecz ma skupiać się na
szczegółach związanych z praktycznym wykonywaniem tych obowiązków. Jak już
zostało wspomniane, regulamin rady pedagogicznej jest dokumentem, który
powinien obowiązkowo funkcjonować w przedszkolu. Jego ustalenie następuje na
pierwszym posiedzeniu rady. Obowiązek w tym zakresie spoczywa przede
wszystkim na przewodniczącym rady, a więc na dyrektorze przedszkola.
Nieprzyjęcie przez radę pedagogiczną regulaminu jej działalności jest naruszeniem
przepisów Ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 56 ust. 1 tego aktu, jeżeli
przedszkole prowadzi działalność z naruszeniem przepisów Ustawy, organ
sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie
uchybień w wyznaczonym terminie. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte, organ
sprawujący nadzór pedagogiczny występuje z wnioskiem o odwołanie dyrektora
z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Przestrzeganie
przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola jest również zadaniem organu
prowadzącego (art. 57 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe). W przypadku
ustalenia negatywnej oceny pracy dyrektora lub negatywnej oceny wykonywania
zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 przywoływanego aktu dokonuje się odwołania
nauczyciela ze stanowiska dyrektora bez wypowiedzenia
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Rada przedszkola nie jest organem, który obowiązkowo funkcjonuje w przedszkolu, art. 81 ust. 8
lecz musi zostać powołana (oczywiście o ile podjęta zostanie taka decyzja). Zgodnie Ustawy Prawo
z art. 81 ust. 13 Ustawy Prawo oświatowe powstanie rady przedszkola organizuje oświatowe
dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców (w takim
przypadku dyrektor jest związany wnioskiem rodziców i powinien radę powołać).
W celu stworzenia rady przedszkola konieczne jest wprowadzenie odpowiednich
zapisów do statutu przedszkola, a także przyjęcie przez radę regulaminu jej
działalności. Oznacza to, że w przypadku podjęcia decyzji o powołaniu rady
przedszkola konieczne jest również przyjęcie przez radę regulaminu jej
funkcjonowania.
Podobnie jak w przypadku rady pedagogicznej, również w przypadku rady
przedszkola przepisy nie wskazują precyzyjnie, co powinien określać jej regulamin.
Z art. 80 ust. 3 i art. 81 ust. 8 Ustawy Prawo oświatowe wynikają jedynie dwie
rzeczy:
1) rada musi uchwalić regulamin swojej działalności oraz wybrać
przewodniczącego,
2) regulamin rady przedszkola powinien określać zasady wydatkowania środków
z funduszy rady gromadzonych z dobrowolnych składek w celu wspierania
działalności statutowej przedszkola.
Pozostałe zapisy regulaminu rady przedszkola zależeć będą od specyfiki pracy
danego przedszkola i powinny stanowić doprecyzowanie zadań i obowiązków
spoczywających na radzie zgodnie z ogólnymi przepisami prawa oraz statutem
przedszkola. Również w tym przypadku należy upewnić się, że regulamin nie jest
z tymi przepisami sprzeczny. Treść regulaminu rady przedszkola będzie zatem
podobna do regulaminu rady pedagogicznej – oczywiście z uwzględnieniem
rodzajów obowiązków spoczywających na tych dwóch organach przedszkola

