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Kompetencje stanowiące rady szkoły1 
[STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 R.] 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmia-
nami), zwana dalej „Prawo oświatowe” 

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo oświatowe w szkołach publicznych prowadzonych 
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fi-
zyczne, kompetencje wynikające z przepisów art. 80–83, art. 84 ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 
i art. 86 nie dotyczą tych szkół i mogą być stasowane uznaniowo 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
zm.) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”. 

Uwaga. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe rady szkoły lub placówki nie 
powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji 
pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub 
uczniów, o której mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  Uchwalanie statutu szkoły lub placówki  
art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

2.  Ustalanie regulaminu swojej działalności art. 81 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe 

3.  
Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wnio-
sku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 
Ministrów 

§ 2 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 
14 czerwca 2005 r. w sprawie stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów, mini-
stra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania oraz ministra właściwe-
go do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, 
poz. 890) 

 
Uprawnienia 
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  

Może występować do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placów-
ką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 
działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora 
lub innego nauczyciela zatrudnionego w szko-
le lub placówce 

art. 80 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

                                                 
1 W przedszkolu odpowiednio – rada  przedszkola, a w placówce – rada placówki 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

2.  

Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan 
szkoły lub placówki i występuje z wnioskami 
do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do 
wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególno-
ści w sprawach organizacji zajęć, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 5-7 Prawa oświa-
towego 

art. 80 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
oświatowe 

3.  
Wnioskowanie o zorganizowanie zebrania 
rady pedagogicznej 

art. 69 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe 

4.  
Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nau-
czyciela kontraktowego, mianowanego lub 
dyplomowanego 

art. 6a ust. 1d pkt 4 Karty Nauczyciela 

5.  

Wybór przedstawiciela rodziców wchodzące-
go w skład rady szkoły do zespołu rozpatru-
jącego wniosek dyrektora szkoły o ponowne 
ustalenie oceny pracy 

§ 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN  
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu do-
konywania oceny pracy nauczyciela, 
zakresu informacji zawartych w kar-
cie oceny pracy, składu i sposobu po-
woływania zespołu oceniającego oraz 
trybu postępowania odwoławczego 
(Dz. U. poz. 1133 ze zmianami2) 

 
 
Kompetencje opiniodawcze rady szkoły 
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  

Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrek-
tora szkoły lub placówki wskazanemu przez 
organ prowadzący kandydatowi jeżeli do 
konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata 

art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświato-
we 

2.  
Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedy-
rektora i innego stanowiska kierowniczego w 
szkole 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

3.  
Opiniowanie odwołania ze stanowiska wice-
dyrektora i innego stanowiska kierowniczego 
w szkole 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

4.  
Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedy-
rektora i innego stanowiska kierowniczego w 
placówce 

art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

5.  
Opiniowanie odwołania ze stanowiska wice-
dyrektora i innego stanowiska kierowniczego 
w placówce 

art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

6.  
Opiniowanie projektu planu finansowego 
szkoły lub placówki 

art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
oświatowe 

                                                 
2 z 2019 r. poz. 5 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

7.  

Opiniowanie wniosków w sprawach odzna-
czeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczy-
cieli oraz pozostałych pracowników szkoły 
lub placówki 

art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

8.  Opiniowanie planu pracy szkoły lub placówki 
art. 80 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe 

9.  

Opiniowanie projektów eksperymentów pe-
dagogicznych prowadzonych w szkole lub 

placówce, w tym eksperymentu pedagogicz-
nego dotyczącego zawodu nieokreślonego 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa bran-
żowego  

art. 80 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe 
art. 45 ust. 11 pkt 2 ustawy Prawo 
oświatowe 
 

10.  
Opiniowanie innych spraw istotnych dla 
szkoły lub placówki 

art. 80 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe 

11.  

Opiniowanie możliwości działania w szkole 
lub placówce stowarzyszenia i innych organi-
zacji, a w szczególności organizacji harcer-
skich, których celem statutowym jest działal-
ność wychowawcza albo rozszerzanie wzbo-
gacanie form działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, z 
wyjątkiem partii i organizacji politycznych3 

art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

12.  
Wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jed-
nolitego stroju  

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 

13.  
Wyrażanie zgody na wprowadzenie obowiąz-
ku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 
jednolitego stroju 

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 

14.  

Opinia w sprawie ustalenie oceny pracy dy-
rektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo 
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 
szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastęp-
stwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres 
co najmniej 6 miesięcy 

art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela  

15.  

Prowadzenie w szkołach podstawowych  
o współczynniku zmianowości co najmniej 2, 
zajęć przez pięć lub sześć dni w tygodniu 
przez cały rok szkolny albo stosować – w za-
leżności 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 ze zmianami4) 

                                                 
3 Zastrzeżenie: Art. 86 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - W szkołach i placówkach, określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady 
szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub 
placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2. 
4 z 2019 r. poz. 318 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

16.  
Organizacja tygodnia pracy we własnym za-
kresie w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe, organizujących 
praktyczną naukę zawodu na podstawie 
umowy z innymi podmiotami – także w poro-
zumieniu z tymi podmiotami 

§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN  
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U.  
poz. 1603 ze zmianami) 

17.  

§ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 
46 poz. 432 ze zmianami) 

18.  
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, innych niż 
określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN  
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U.  
poz. 1603 ze zmianami) 

19.  

§ 5 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 
46 poz. 432 ze zmianami) 

20.  
Propozycje zajęć wychowania fizycznego do 
wyboru przez uczniów dla gimnazjów i do-
tychczasowych szkół ponadgimnazjalnych 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN  
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obo-
wiązkowych zajęć wychowania fi-
zycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042 ze 
zmianami) 

21.  

Wnioskowanie o nadanie imienia szkole 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegó-
łowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 
649 ze zmianami)5 

22.  

§ 2 ust. 1 rozporządzenie MEN z dnia 
28 lutego 2019 r. w sprawie szczegó-
łowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 
502)6 

23.  

Wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu 

§ 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegó-
łowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 
649 ze zmianami) 

24.  

§ 2 ust. 8 rozporządzenie MEN z dnia 
28 lutego 2019 r. w sprawie szczegó-
łowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 
502) 

                                                 
5 Obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. 
6 Obowiązuje od 1 września 2019 r. 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

25.  

Wniosek do organu prowadzącego o ustalenie 
przerw w funkcjonowaniu przedszkola 

§ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z 
dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U. poz. 649 ze zmianami) 

26.  

§ 12 ust. 1 rozporządzenie MEN z 
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. 
U. poz. 502) 

27.  

Wyrażenie zgody na kształcenie przez 6 dni w 
tygodniu uczniów w branżowej szkole I stop-
nia funkcjonującej w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii, zakładzie poprawczym lub 
schronisku dla nieletnich, którym skrócono 
okres nauki w tej szkole, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 4 ustawy Prawo oświatowe 

§ 21 ust. 2 rozporządzenia MEN z 
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. 
U. poz. 502) 

28.  

Opiniowanie przydzielenia godzin w kształ-
ceniu zawodowym stanowiących różnicę 
między sumą godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodo-
wego określoną w ramowym planie naucza-
nia dla danego typu szkoły a minimalną liczbą 
godzin kształcenia zawodowego dla kwalifi-
kacji wyodrębnionych w zawodzie określoną 
w podstawie programowej kształcenia w za-
wodzie szkolnictwa 
branżowego 

§ 4 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicz-
nych szkół (Dz. U. poz. 639)7 

29.  

Opiniowanie od 2 do 3 przedmiotów, które 
będą realizowane w zakresie rozszerzonym w 
4-letnim liceum ogólnokształcącym 

ust. 3 Zał. nr 4 do rozporządzenia 
MEN z dnia 28 marca 2017 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz. U. poz. 703) 

30.  

ust. 3 zał. nr 4 planu nauczania dla 
czteroletniego liceum ogólnokształcą-
cego, w tym liceum ogólnokształcące-
go specjalnego dla uczniów w normie 
intelektualnej: niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym do rozporządzenia MEN z 
dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ra-
mowych planów nauczania dla pu-
blicznych szkół (Dz. U. poz. 639) 

                                                 
7 Przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r., ale ze względu na organizację pracy szkoły określoną 
w arkuszu organizacji szkoły powinien być stosowany. 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

31.  

Zaopiniowanie ustalenia w technikum 
przedmiotów realizowanych w zakresie roz-
szerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 
przedmiot dla pięcioletniego technikum, a 
jeżeli pozwalają organizacyjne, finansowe i 
kadrowe może wybrać 2 przedmioty 

ust. 3 załącznika nr 5 ramowego pla-
nu nauczania dla pięcioletniego tech-
nikum, w technikum specjalnego dla 
uczniów w normie intelektualnej: 
niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym do 
rozporządzenia MEN z dnia 3 kwiet-
nia 2019 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania dla publicznych szkół 
(Dz. U. poz. 639) 

32.  

zaopiniowanie ustalenia w trzyletnim liceum 
ogólnokształcącym przedmiotów realizowa-
nych w zakresie rozszerzonym, spośród któ-
rych uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z 
tym że co najmniej jednym z tych przedmio-
tów powinna być: historia, geografia, biologia, 
chemia lub fizyka. 

ust. 3 ramowego planu nauczania dla 
liceum ogólnokształcącego, w tym 
liceum ogólnokształcącego specjalne-
go dla uczniów w normie intelektual-
nej: niepełnosprawnych, niedostoso-
wanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, i li-
ceum ogólnokształcącego z oddziała-
mi dwujęzycznymi, w którym jest 
prowadzone kształcenie w klasie 
wstępnej stanowiącego załącznik nr 7 
do rozporządzenia MEN z dnia 7 lu-
tego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach pu-
blicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze 
zmianami) 

33.  

zaopiniowanie ustalenia w czteroletnim tech-
nikum przedmiotów realizowanych w zakre-
sie rozszerzonym, spośród których uczeń wy-
biera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych 
przedmiotów powinna być: geografia, biolo-
gia, chemia, fizyka lub matematyka 

ust. 4 ramowego planu nauczania dla 

technikum, w tym technikum specjal-
nego dla uczniów w normie intelek-
tualnej: niepełnosprawnych, niedosto-
sowanych społecznie oraz zagrożo-
nych niedostosowaniem społecznym 

załącznik nr 8 do rozporządzenia 
MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. 
Nr 204 ze zmianami) 

34.  

zaopiniowanie ustalenia w trzyletnim liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych przedmio-
tów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 
spośród których słuchacz wybiera 2 przed-
mioty, z tym, że co najmniej jednym z tych 
przedmiotów powinna być: historia, geogra-
fia, biologia, chemia lub fizyka 

ust. 3 ramowego planu nauczania dla 
liceum ogólnokształcącego dla doro-
słych 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) 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

35.  
Opiniowanie wniosków o przyznanie ucz-
niom stypendium ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania  

§ 3 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 
14 czerwca 2005 r. w sprawie stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów, mini-
stra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania oraz ministra właściwe-
go do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 
poz. 890) 

 
Opracowanie: 

Janusz Szklarczyk 
 

Stan prawny: 31 maja 2019 r.  


