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Kompetencje samorządu uczniowskiego (samorządu słuchaczy)1 
[STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2020 R.] 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) zwana 
dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zmianami2), zwanej dalej „Prawem oświatowym” w szkołach publicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
przez osoby fizyczne, kompetencje przepisy 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 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zwana 
dalej „Kartą Nauczyciela”. 

 
Kompetencje stanowiące 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  
Uchwalanie regulaminu samorządu uczniow-
skiego 

art. 85 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

2.  
Przedstawienie sporządzonych przez samo-
rząd uczniowski wniosków o przyznanie ucz-
niom stypendium Prezesa Rady Ministrów 

§ 2 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 z późn. zm3) 

 
Kompetencje opiniodawcze  
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  
Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły po-
nadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodsta-
wowej o skreślenie ucznia z listy uczniów 

art. 68 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

2.  

Opiniowanie średniej oceny z zajęć edukacyj-
nych w okresie poprzedzającym okres, w któ-
rym przyznaje się stypendium szkolne za wy-
niki w nauce 

art. 90g ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty 

 
1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szkół i placówek, w których nie tworzy się 
samorządu uczniowskiego (Dz. U. Nr 52, poz. 347, z 2018 r. poz. 1486) dotyczy dotychczasowych szkół 
ponadgimnazjalnych 
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się 
samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 1498, z 2019 r. poz. 311) 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1615 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

3.  

zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych przedmiotów rea-
lizowanych w zakresie rozszerzonym, spo-
śród których słuchacz wybiera od 2 przedmio-
ty, z tym, że co najmniej jednym z tych 
przedmiotów powinna być: historia, geogra-
fia, biologia, chemia lub fizyka [RS] 

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 ze zmianami) 

4.  

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 licz-
bą godzin kształcenia zawodowego dla kwali-
fikacji 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) 

5.  

Zaopiniowanie ustalenia w czteroletnim li-
ceum ogólnokształcącym przedmiotów reali-
zowanych w zakresie rozszerzonym, spośród 
których uczeń wybiera od 2 do 3 przedmio-
tów dla czteroletniego liceum ogólnokształcą-
cego [RS] 

ust. 3 załącznika nr 4 ramowego pla-
nu nauczania dla czteroletniego li-
ceum ogólnokształcącego, w tym li-
ceum ogólnokształcącego 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) 

6.  

Zaopiniowanie ustalenia w pięcioletnim tech-
nikum przedmiotów realizowanych w zakre-
sie rozszerzonym, spośród których uczeń wy-
biera 1 przedmiot dla pięcioletniego techni-
kum, a jeżeli pozwalają organizacyjne, finan-
sowe i kadrowe może wybrać 2 przedmioty 
[RS] 

ust. 3 załącznika nr 5 ramowego pla-
nu nauczania dla pięcioletniego tech-
nikum, w technikum specjalnego dla 
uczniów w normie intelektualnej: nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym do rozpo-
rządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 
2019 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz. 
U. poz. 639) 

7.  

Opiniowanie ustalania przedmiotów realizo-
wanych w zakresie rozszerzonym w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych, z których 
słuchacz wybiera 2 przedmioty 

ust. 2 zał. Nr 15 do rozporządzenia 
MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w 
sprawie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 
639) 

8.  
Wnioskowanie o powołania rady szkoły w 
szkołach ponadpodstawowych 

art. 81 ust. 13 ustawy Prawo oświato-
we 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

9.  
Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesie-
nie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju  

art. 100 ust. 1 i 7 ustawy Prawo oświa-
towe 

10.  
Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o 
wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 

11.  Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju 
art. 100 ust. 3 ustawy Prawo oświato-
we 

12.  Wnioskowanie o nadanie imienia szkole [RS] 

§ 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia MEN z 
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. 
U. poz. 502) 

13.  
Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wol-
nych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

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

14.  

Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wol-
nych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporzą-
dzenia 

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

15.  
Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek 
dyrektora szkoły 

art. 6a ust. 5 pkt 3 Karty Nauczyciela 

16.  
Zaopiniowanie długości przerw międzylek-
cyjnych i organizacji przerw w sposób umoż-
liwiający uczniom spożycie posiłku w szkole 

§ 14 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicz-
nych i niepublicznych szkołach i pla-
cówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) 

17.  

Opinia w sprawie wprowadzeniu szczegóło-
wego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły 
lub terenem wokół szkoły w postaci środków 
technicznych umożliwiających rejestrację ob-
razu (monitoring) 

art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświa-
towe 

 
Opracowanie: 

Janusz Szklarczyk 
Stan prawny: 17 września 2020 r.  


