
Kompetencje rady pedagogicznej  

[STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2017 R.] 

 

Zapis [RS] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku, gdy 

nie ma  

w szkole lub placówce rady szkoły lub placówki albo w przypadku w przypadku 

szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed-

nostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak jest postanowione w sta-

tucie szkoły lub placówki 

Zapis [RR] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku szkół i 

placówek, w których nie tworzy się rad rodziców albo w przypadku szkół i placó-

wek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorzą-

du terytorialnego lub osoby fizyczne tak jest postanowione w statucie szkoły lub 

placówki1 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 

2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „Prawem oświatowym” w szkołach pu-

blicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu tery-

torialnego lub przez osoby fizyczne, kompetencje wynikające z art. 80–83, art. 84 

ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 i art. 86 Prawa oświatowego nie dotyczą tych szkół i mogą 

być stasowane uznaniowo.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-

towe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”. 

Kompetencje stanowiące 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1. 

Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub pla-

cówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły 

lub placówki  

art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

                                                 
1 Rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców określa Rozporządzenia MEN z dnia 28 
sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 
1101; z 2009 r. Nr 132, poz. 1087) 



2. 
Podejmowanie uchwał w sprawie wyników 

klasyfikacji i promocji uczniów 

art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

oświatowe  

 

1) zgoda na egzamin klasyfikacyjny z po-

wodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

na zajęciach 

art. 44k ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty 

2) promowanie do klasy programowo wyż-

szej, a w szkole policealnej – na semestr 

programowo wyższy, ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regio-

nalnego, pod warunkiem że te zajęcia są 

realizowane 

art. 44m ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty 

3) możliwość postanowienia w wyjątko-

wych przypadkach, uzasadnionych po-

ziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdro-

wia ucznia, o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po za-

sięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnię-

ciu opinii wychowawcy oddziału 

art. 44o ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty 

4) możliwość postanowienia na wniosek 

rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu 

zgody rodziców ucznia o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w 

ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opa-

nowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

art. 44o ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty 



 

5) postanowienie o promowaniu do klasy 

programowo wyższej ucznia posiadają-

cego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na nie-

pełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uwzględ-

niając ustalenia zawarte w indywidual-

nym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 

127 ust. 3 Prawa oświatowego. 

art. 44o ust. 5 ustawy systemie 

oświaty 

 

6) postanowienie o ukończeniu szkoły 

przez ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wy-

dane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, o którym 

mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświato-

wego 

art. 44q ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty 

7) pozytywna opinia w sprawie możliwości 

przystąpienia do egzaminu gimnazjal-

nego i egzaminu maturalnego ucznia, 

słuchacza albo absolwenta w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb eduka-

cyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych wynikających odpowiednio z ro-

dzaju tych trudności, zaburzeń lub sytu-

acji kryzysowej lub traumatycznej, który 

w roku szkolnym, w którym przystępuje 

do egzaminu gimnazjalnego lub egza-

minu maturalnego, był objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem 

za granicą, zaburzenia komunikacji ję-

zykowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną 

art. 44zzr ust. 6 i 12 ustawy o sys-

temie oświaty 



8) pozytywna opinia w sprawie przystąpie-

nia ucznia albo absolwenta, któremu 

ograniczona znajomość języka polskie-

go utrudnia zrozumienie czytanego tek-

stu, do części pierwszej lub części dru-

giej egzaminu gimnazjalnego – w wa-

runkach i formie dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tego 

ograniczenia  

art. 44zzr ust. 7 pkt 1 o systemie 

oświaty 

9) pozytywna opinia w sprawie przystąpie-

nia ucznia albo absolwenta, któremu 

ograniczona znajomość języka polskie-

go utrudnia zrozumienie czytanego tek-

stu, do egzaminu maturalnego, z wyjąt-

kiem egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego, języka mniejszo-

ści narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego – w warunkach do-

stosowanych do jego potrzeb edukacyj-

nych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z tego ograniczenia 

art. 44zzr ust. 7 pkt 2 ustawy o 

systemie oświaty 

 

10) wskazanie sposobu lub sposobów 

dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu potwierdza-

jącego kwalifikacje w zawodzie dla 

ucznia, słuchacza albo absolwenta, wy-

mienionych w komunikacie CKE ogła-

szane każdego roku w Biuletynie Infor-

macji Publicznej w sprawie: szczegóło-

wych sposobów dostosowania warunków 

i form przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzające-

go kwalifikacje w zawodzie oraz egza-

minów eksternistycznych 

art. 44zzzf ust. 10 ustawy o sys-

temie oświaty 



 

11) wniosek rady pedagogicznej do dy-

rektora szkoły o wystąpienie do dyrek-

tora OKE o wyrażenie zgody na przystą-

pienie ucznia, słuchacza albo absolwen-

ta do egzaminu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie w warunkach dosto-

sowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, 

nieujętych w komunikacie  

art. 44zzzf ust. 15 ustawy o sys-

temie oświaty 

3. 

Podejmowanie uchwał w sprawie ekspery-

mentów pedagogicznego w szkole lub pla-

cówce, po zaopiniowaniu ich projektów 

przez radę szkoły lub placówki  oraz radę 

rodziców  

art. 70 ust. 1 pkt 3 i art. 45 ust. 9 i 

ust. 11 pkt 3  ustawy Prawo oświa-

towe  

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 

dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalno-

ści innowacyjnej i eksperymental-

nej przez publiczne szkoły i pla-

cówki (Dz. U. Nr 56 poz. 506) 

4. 
Ustalanie organizacji doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli szkoły lub placówki  

art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

oświatowe  

5. 

Podejmowanie uchwał w sprawach skreśle-

nia ucznia z listy uczniów (ucznia objętego 

obowiązkiem nauki2) 

art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 1 pkt 5 

ustawy Prawo oświatowe  

6. 

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad szkołą lub placówką przez or-

gan sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placów-

ki  

art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

oświatowe  

7. Ustalanie regulaminu swojej działalności 
art. 73 ust. 2 ustawy Prawo oświa-

towe 

8. 

Przygotowanie projektu statutu szkoły lub 

placówki albo jego zmian albo uchwalanie 

statutu albo jego zmian, w przypadku gdy 

w szkole lub placówce nie ma rady szkoły 

lub placówki 

art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 

ustawy Prawo oświatowe 

                                                 
2 Wynika z art. 68 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego 



9. 

Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wnio-

sku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów [RS] 

§ 2 ust. 4 rozporządzenia RM z 

dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie 

stypendiów Prezesa Rady Mini-

strów, ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz 

ministra właściwego do spraw kul-

tury i ochrony dziedzictwa naro-

dowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890) 

10. 

Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku 

o przyznanie uczniowi stypendium ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania  

§ 3 ust. 1 rozporządzenia RM z 

dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie 

stypendiów Prezesa Rady Mini-

strów, ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz 

ministra właściwego do spraw kul-

tury i ochrony dziedzictwa naro-

dowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890) 

11. 
Uchwalanie programu wychowawczego-

profilaktycznego [RR] 

art. 84 ust. 4 ustawy Prawo oświa-

towe 

13.  
Zgoda na utworzenie oddziału międzynaro-

dowego 

art. 21 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

14.  
Cofnięcie zgody na utworzenie oddziału 

międzynarodowego 

art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe 

15.  

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki ucz-

niowi posiadającemu orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność 

po uzyskaniu opinii zespołu, z której wyni-

ka potrzeba przedłużenia uczniowi okresu 

nauki, w szczególności z powodu znacz-

nych trudności w opanowaniu 

wymagań określonych w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie pro-

gramowej kształcenia w zawodach oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z 

dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania pu-

blicznych szkół (Dz. U.  poz. 703) 

16. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wy-

magających od ucznia szczególnych indy-

widualnych predyspozycji do szkoły ponad-

podstawowej 

art. 134 ust. 5 ustawy Prawo 

oświatowe 



17. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w 

zawodzie wymagających od ucznia szcze-

gólnych indywidualnych predyspozycji do 

szkoły branżowej II stopnia  

art. 135 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

18. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w 

zawodzie wymagających od ucznia szcze-

gólnych indywidualnych predyspozycji do 

szkoły policealnej  

art. 136 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe 

19. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu predyspozycji językowych do 

klasy I oddziału międzynarodowego w pu-

blicznej szkole ogólnokształcącej  

art. 138 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

20. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu predyspozycji językowych do 

klasy I publicznej szkoły ponadpodstawo-

wej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycz-

nego w publicznej szkole ponadpodstawo-

wej ogólnodostępnej 

art. 140 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

21. 

Ustalenie warunków przeprowadzenia 

sprawdzianu predyspozycji językowych do 

klasy wstępnej publicznej szkoły ponad-

podstawowej dwujęzycznej lub oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponad-

podstawowej ogólnodostępnej 

art. 140 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe 

22. 

Ustalenie warunków sprawdzianu w szkole 

policealnej dla dorosłych sprawdzianu 

uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w 

danym zawodzie. 

art. 141 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe 

23. 

Ustalenie warunków badania uzdolnień kie-

runkowych na zajęcia rozwijające uzdolnie-

nia w publicznej placówce oświatowo-

wychowawczej 

art. 144 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe 

24. 

Ustalanie warunków sprawdzianu predys-

pozycji językowych dla uczniów kandydują-

cych o przyjęcie do oddziału dwujęzyczne-

go klasy VII ośmioletniej szkoły podstawo-

wej 

art. 202 ust. 1 Przepisów wprowa-

dzających 



25. 

Decyzja o skróceniu okresu nauki posiada-

jącemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niedo-

stosowanie społeczne lub zagrożenie nie-

dostosowaniem społecznym, uczęszczają-

cemu do branżowej szkoły I stopnia w mło-

dzieżowym ośrodku wychowawczym lub 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii po 

uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika 

potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, 

a poziom osiągnięć ucznia rokuje opano-

wanie 

wymagań określonych w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego dla bran-

żowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w ciągu dwóch lat 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia 

§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z 

dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania pu-

blicznych szkół (Dz. U.  poz. 703) 

 

Uprawnienia 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

20.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady 

pedagogicznej do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły lub placówki 

art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a ustawy 

Prawo oświatowe 

21.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady 

pedagogicznej do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora nowo zakładanego zespołu 

szkół lub placówek spośród kandydatów 

wszystkich szkół lub placówek wchodzą-

cych w skład zespołu  

art. 63 ust. 17 pkt 1 ustawy Prawo 

oświatowe 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

22.  

Wyrażanie zgody lub wnioskowanie za 

zgodą lub na wniosek rady pedagogicz-

nej, o udział w zebraniu rady przedstawi-

cieli stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzboga-

canie form działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej szkoły lub pla-

cówki 

art. 69 ust. 3 ustawy Prawo oświa-

towe 

23.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady 

pedagogicznej do konkursu wyłaniającego 

kandydata na dyrektora ośmioletniej 

szkoły podstawowej z włączonym do tej 

szkoły gimnazjum  

art. 238 ust. 6 pkt 1 Przepisów 

wprowadzających (epizodyczne) 

24.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady 

pedagogicznej do konkursu wyłaniającego 

kandydata na dyrektora 3-letniego lub 4-

letniego LO, 4-letniego lub 5-letniego 

technikum, branżowej szkoły podstawo-

wej I stopnia z włączonym do tej szkoły 

gimnazjum  

art. 241 ust. 6 pkt 1 Przepisów 

wprowadzających (epizodyczne) 

25.  

Ustalanie zestawu podręczników lub ma-

teriałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez 

co najmniej trzy lata szkolne lub ustalanie  

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w 

poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, oraz może podjąć decyzję o 

prowadzeniu obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

o najmniejszej liczbie godzin nauczania 

bez podręczników, materiałów edukacyj-

nych lub materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku zadziałania mechanizmów ko-

rygujących określonych w art. 346 ust. 3 

art. 346 ust. 5 Przepisów wprowa-

dzających 

26.  

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dy-

rektora lub innego stanowiska kierowni-

czego w szkole 

art. 72 ust. 2 ustawy Prawo oświa-

towe 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

27.  

Wnioskowanie o wprowadzenie obowiąz-

ku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju  

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

28.  

Wnioskowanie o zniesienie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju 

art. 100 ust. 1 i 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

29.  

Uzgodnienie czasu pracy przedszkola 

ustalonego przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora przedszkola  

art. 102 ust. 1 pkt 10 ustawy Pra-

wo oświatowe 

30.  

Wnioskowanie o nadanie imienia szkole: 

1. brak rady szkoły [RS]. 

2. brak rady rodziców. 

3. brak samorządu uczniowskiego. 

4. brak rady rodziców i samorządu ucz-

niowskiego 

§ 2 ust. 1-4 rozporządzenia MEN 

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicz-

nych szkół i publicznych przed-

szkoli (Dz.U. poz. 649) 

31.  
Wnioskowanie o nadanie imienia dla 

przedszkola [RP] 

§ 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z 

dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicz-

nych szkół i publicznych przed-

szkoli (Dz.U. poz. 649) 

32.  
Wnioskowanie o ustalenie ramowego roz-

kładu dnia w przedszkolu 

§ 12 ust. 4 rozporządzenia MEN z 

dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicz-

nych szkół i publicznych przed-

szkoli (Dz.U. poz. 649) 

33.  

Wybór dwóch obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych kształcenia zawodowego pod-

stawowych dla zawodu w szkole policeal-

nej dla dorosłych z których słuchacz 

przystępuje do egzaminu w każdym se-

mestrze 

§ 23 ust. 5 rozporządzenia MEN z 

dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i pro-

mowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

1534) 

34.  

Wybór dwóch obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych kształcenia zawodowego pod-

stawowych dla zawodu w dotychczasowej 

szkole policealnej dla dorosłych z których 

słuchacz przystępuje do egzaminu w każ-

dym semestrze 

§ 25 ust. 5 rozporządzenia MEN z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

843 z późn. zm.) 
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35.  

Sposób i tryb uzupełnienia części prak-

tycznej nauki zawodu z której słuchacz 

został zwolniony w dotychczasowej szko-

le policealnej dla dorosłych 

§ 23 ust. 4 rozporządzenia MEN z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

843 z późn. zm.)  

36.  

Wybór przedstawiciela rady pedagogicz-

nej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy 

§ 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

MEN  

z dnia 15 grudnia 2016 r. w spra-

wie kryteriów i trybu dokonywania 

oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz 

składu i sposobu powoływania ze-

społu oceniającego (Dz. U. poz. 

2035) 

 

 

Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej 
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37.  

Opiniowanie dopuszczenia do użytku w 

szkole zaproponowanego przez nauczy-

ciela lub zespół nauczycieli programu wy-

chowania przedszkolnego lub programu 

nauczania  

art. 22a ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty 

38.  

Opiniowanie programu z zakresu doradz-

twa zawodowego opracowanego przez 

nauczyciela na rok szkolny 2017/2018 

przed dopuszczeniem do użytku w szkole 

przez dyrektora 

art. 292 ust. 1 Przepisów wprowa-

dzających 

39.  

Opiniowanie programu nauczania z zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogól-

nego dla klas VII i VIII opracowanego 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

w latach szkolnych 2017/2018 i 

2018/2019 przed dopuszczeniem do 

użytku w szkole przez dyrektora 

art. 293 Przepisów wprowadzają-

cych 
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40.  

Opiniowanie zestawu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych obowiązujący 

we wszystkich oddziałach danej klasy 

przez co najmniej trzy lata szkolne3  

art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o 

systemie oświaty 

41.  

Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych od-

działach w danym roku szkolnym 

art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o 

systemie oświaty 

42.  

Opiniowanie powierzenia stanowiska dy-

rektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 

kandydata albo do konkursu nikt się nie 

zgłosił  

art. 63 ust. 12 ustawy Prawo 

oświatowe 

43.  

Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szko-

le 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświa-

towe 

44.  

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora  

i innego stanowiska kierowniczego w 

szkole 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświa-

towe 

45.  

Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w pla-

cówce 

art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświa-

towe 

46.  

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora  

i innego stanowiska kierowniczego w pla-

cówce 

art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświa-

towe 

47.  

Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły lub 

placówki 

art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe 

48.  

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczy-

cielom nagród ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania lub kuratora 

oświaty (z wyłączeniem wniosku na na-

grodę dla dyrektora) 

§ 3 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 

oraz  

§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 

dnia  

10 sierpnia 2009 r. w sprawie kry-

teriów  

i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 

1078) 

                                                 
3 Dotyczy szkół, w których na poziomie klasy jest więcej niż jeden oddział. 
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49.  

Organizacja pracy szkoły lub placówki, w 

tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyj-

nych, oraz organizacja kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub 

placówka takie kursy prowadzi 

art. 70 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

50.  
Projekt planu finansowego szkoły lub pla-

cówki 

art. 70 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo 

oświatowe 

51.  
Wnioski o przyznanie nauczycielom od-

znaczeń, nagród i innych wyróżnień  

art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo 

oświatowe 

52.  

Propozycje dyrektora szkoły lub placówki  

w sprawach przydziału nauczycielom sta-

łych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

art. 70 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo 

oświatowe 

53.  
Opiniowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego  szkoły  

art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

54.  
Zaopiniowanie aktu założycielskiego w 

sprawie utworzenia zespołu  

art. 91 ust. 5 ustawy Prawo oświa-

towe 

55.  

Opiniowanie organizacji dodatkowych 

zajęć z języka obcego nowożytnego inne-

go niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych 

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe 

56.  

Opiniowanie organizacji dodatkowych 

zajęć dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program na-

uczania tych zajęć został włączony 

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe 

57.  

Zgoda (na wniosek innych organów szko-

ły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednoli-

tego stroju 

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

58.  Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju 
art. 100 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe 

59.  

Opinia w sprawie określenia sytuacji, w 

których przebywanie ucznia na terenie 

szkoły nie wymaga jednolitego stroju 

art. 100 ust. 4 ustawy Prawo 

oświatowe 

60.  

Zgoda rady pedagogicznej szkoły niepu-

blicznej o uznanie szkoły za eksperymen-

talną 

art. 178 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe 
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61.  
Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy 

dyrektora szkoły [RS] 

art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela w 

związku z art. 82 ust. 2 Prawa 

oświatowego 

62.  

Opiniowanie szczegółowych warunków 

realizacji projektu edukacyjnego ustalo-

nych przez dyrektora gimnazjum 

(nie dłużej niż do zakończenia funkcjo-

nowania klas gimnazjum) 

§ 8 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

843 ze zmianami) 

63.  

Opiniowanie wniosku nauczyciela lub 

specjalisty albo wniosku rodziców lub 

pełnoletniego ucznia gimnazjum lub 

szkoły ponadgimnazjalnej przedstawio-

nego przez dyrektora szkoły o wydanie 

opinii o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się  

(dla ucznia nie wcześniej niż po ukończe-

niu klasy III i nie później niż do ukończe-

nia szkoły podstawowej) 

§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

843 ze zmianami) 

64.  

Opiniowanie wniosku nauczyciela lub 

specjalisty wykonującego w szkole zada-

nia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej albo wniosku rodziców lub 

pełnoletniego ucznia przedstawionego 

przez dyrektora szkoły o wydanie opinii o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się 

(dla ucznia nie wcześniej niż po ukończe-

niu klasy III i nie później niż do ukończe-

nia szkoły podstawowej) 

§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i pro-

mowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 

1534) 

65.  

Połączenie zimowej przerwy świątecznej  

z feriami zimowymi w szkołach specjal-

nych, przy których zorganizowany jest 

internat  

oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603)  
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66.  

Prowadzenie w szkołach podstawowych  

o współczynniku zmianowości co najmniej 

2, zajęć przez pięć lub sześć dni w tygo-

dniu przez cały rok szkolny albo stosować 

– w zależności od pory roku – przemienny 

system organizacji tygodnia pracy  

§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603) 

67.  

Organizacja tygodnia pracy w innych 

szkołach niż szkoły podstawowe wymie-

nione wyżej, w tym w szkołach zawodo-

wych, organizujących praktyczną naukę 

zawodu 

§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603) 

68.  
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych [RS] 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603) 

69.  

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, in-

nych niż określonych w § 5 ust. 1 rozpo-

rządzenia [RS] 

§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603) 

70.  

Propozycje zajęć wychowania fizycznego 

do wyboru przez uczniów dla gimnazjów i 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjal-

nych 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN  

z dnia 9 sierpnia 2011 r. w spra-

wie dopuszczalnych form realizacji 

obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 

1042 ze zmianami) 

71.  
Propozycje zajęć wychowania fizyczne-

go do wyboru przez uczniów 

§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN  

z dnia 29 czerwca 2017 r. w spra-

wie dopuszczalnych form realizacji 

obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. poz. 1322) 

72.  
Opinia w sprawie zezwolenia na indywi-

dualny program nauki  

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

§ 6 rozporządzenia MEN z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków i trybu udzielania zezwoleń 

na indywidualny program lub tok 

nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub to-

ku nauki (Dz. U. poz. 1569) 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

73.  
Opinia w sprawie zezwolenia na indywi-

dualny tok nauki 

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe 

74.  
Wprowadzenie dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych do szkolnego planu nauczania4 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN  

z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 204 ze zmianami) 

75.  

Zaopiniowanie przedłużenia okresu nauki 

uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym 

lub schronisku dla nieletnich  

§ 5 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia 

7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-

wych planów nauczania w szko-

łach publicznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 204 ze zmianami) 

76.  

Zaopiniowanie skrócenia okresu nauki 

uczniowi niedostosowanemu społecznie 

lub zagrożonemu niedostosowaniem spo-

łecznym uczęszczającym do zasadniczej 

szkoły zawodowej zorganizowanej w za-

kładzie poprawczym lub schronisku dla 

nieletnich 

§ 6 ust. 3 rozporządzenia MEN z 

dnia  

7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-

wych planów nauczania w szko-

łach publicznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 204 ze zmianami) 

77.  

zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólno-

kształcącym przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym, spośród któ-

rych uczeń wybiera od 2 do 4 przedmio-

tów, z tym że co najmniej jednym z tych 

przedmiotów powinna być: historia, geo-

grafia, biologia, chemia lub fizyka [RS] 

ust. 3 ramowego planu nauczania 

dla liceum ogólnokształcącego, w 

tym liceum ogólnokształcącego 

specjalnego dla uczniów w normie 

intelektualnej: niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, i liceum ogólno-

kształcącego z oddziałami dwuję-

zycznymi, w którym jest prowa-

dzone kształcenie w klasie wstęp-

nej stanowiącego załącznik nr 7 

do rozporządzenia MEN z dnia 7 

lutego 2012 r. w sprawie ramo-

wych planów nauczania w szko-

łach publicznych (Dz. U. z 2012 r. 

Nr 204 ze zmianami) 

                                                 
4 Tylko w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 
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78.  

zaopiniowanie ustalenia w technikum 

przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym, spośród których uczeń 

wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z 

tych przedmiotów powinna być: geogra-

fia, biologia, chemia, fizyka lub matema-

tyka [RS] 

ust. 4 ramowego planu nauczania 

dla technikum, w tym technikum 

specjalnego dla uczniów w normie 

intelektualnej: niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym załącznik nr 8 do roz-

porządzenia MEN z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych pla-

nów nauczania w szkołach pu-

blicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 

ze zmianami) 

79.  

zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólno-

kształcącym dla dorosłych przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

spośród których słuchacz wybiera 2 

przedmioty, z tym, że co najmniej jednym 

z tych przedmiotów powinna być: historia, 

geografia, biologia, chemia lub fizyka [RS] 

ust. 3 ramowego planu nauczania 

dla liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych stanowiącego załącznik 

nr 12 do rozporządzenia MEN z 

dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych (Dz. U. z 

2012 r. Nr 204 ze zmianami) 

80.  

Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału 

przysposabiającego do pracy, który po 

rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i 

ukończenia 15 roku życia nie rokuje 

ukończenia gimnazjum w normalnym try-

bie5 

§ 8 ust. 2 ramowego statutu pu-

blicznego gimnazjum (zał. nr 3 do 

rozporządzenia MENiS z dnia 21 

maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 

61 poz. 624 ze zmianami) 

81.  

Wyznaczanie w 3-letnim liceum ogólno-

kształcącym na początku etapu edukacyj-

nego dla danego oddziału lub zespołu od 

2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym6 

§ 7 ramowego statutu publicznego 

liceum ogólnokształcącego (zał. nr 

4 do rozporządzenia MENiS z dnia 

21 maja 2001 r. w sprawie ramo-

wych statutów publicznego przed-

szkola oraz publicznych szkół (Dz. 

U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) 

                                                 
5 W roku szkolnym 2016/2017 na rok szkolny 2017/2018 

6 Obowiązuje na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 
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82.  

Opiniowanie od 2 do 3 przedmiotów, któ-

re będą realizowane w zakresie rozsze-

rzonym w 4-letnim liceum ogólnokształ-

cącym [RS]7 

pkt 3 Zał. Nr 4 do rozporządzenia 

MEN z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nau-

czania dla publicznych szkół (Dz. 

U. poz. 703) 

83.  

Opiniowanie ustalania przedmiotów reali-

zowanych w zakresie rozszerzonym w 

technikum, z których uczeń wybiera 2 

przedmioty [RS]8 

pkt 3 Zał. Nr 5 do rozporządzenia 

MEN z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nau-

czania dla publicznych szkół (Dz. 

U. poz. 703) 

84.  

Opiniowanie ustalanie przedmiotów reali-

zowanych w zakresie rozszerzonym w 

liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 

z których słuchacz wybiera 2 przedmioty 

pkt 2 zał. Nr 15 do rozporządze-

nia MEN z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nau-

czania dla publicznych szkół (Dz. 

U. poz. 703) 

85.  

Zgłaszanie kandydatów na członków ko-

misji dyscyplinarnych dla nauczycieli 

pierwszej instancji 

art. 78 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy 

Karta Nauczyciela 

86.  

Zgłaszanie kandydatów na członków od-

woławczej komisji dyscyplinarnych dla 

nauczycieli  

art. 78 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy 

Karta Nauczyciela 

 

Opracowanie: 

Janusz Szklarczyk 

 

Stan prawny: 14 grudnia 2017 r. 

                                                 
7 Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 
8 Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 


