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Kompetencje rady pedagogicznej dla przedszkola 
[STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2021 R.] 
 
Zapis [RS] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku, gdy nie ma 
w rady przedszkola albo w przypadku przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak jak jest 
postanowione w statucie przedszkola 

Zapis [RR] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku przedszkoli, 
w których nie tworzy się rad rodziców albo w przypadku przedszkoli publicznych pro-
wadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne tak jak jest postanowione w statucie przedszkola 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmia-
nami1), zwana dalej „ustawa – Prawo oświatowe”. 

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo oświatowe w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizycz-
ne, 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zmia-
nami2), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmia-
nami3) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”. 

 

Kompetencje stanowiące 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1. 
Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po 
zaopiniowaniu przez radę przedszkola  

art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

2. 

Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymen-
tu pedagogicznego w przedszkolu, po zaopi-
niowaniu ich projektów przez radę przedszkola 
oraz radę rodziców  

art. 70 ust. 1 pkt 3 i art. 45 ust. 9 usta-
wy Prawo oświatowe  

3.  
Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli przedszkola  

art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe  

4.  

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników 
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowane-
go nad przedszkolem przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pra-
cy przedszkola  

art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
oświatowe  

5.  Ustalanie regulaminu swojej działalności art. 73 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 4 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 4 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 4 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

6.  

Przygotowanie projektu statutu przedszkola 
albo jego zmian albo uchwalanie statutu albo 
jego zmian, w przypadku gdy w przedszkolu 
nie ma rady przedszkola 

art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy 
Prawo oświatowe 

 

Uprawnienia 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

7.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady pe-
dagogicznej do komisji konkursowej wyłaniają-
cej kandydata na stanowisko dyrektora przed-
szkola 

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

8.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady pe-
dagogicznej do komisji konkursowej wyłaniają-
cej kandydata na stanowisko dyrektora nowo 
zakładanego zespołu szkół lub placówek spo-
śród kandydatów przedszkola wchodzącego w 
skład zespołu  

art. 63 ust. 17 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

9.  

Wyrażanie zgody lub wnioskowanie za zgodą 
lub na wniosek rady pedagogicznej, o udział w 
zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i 
innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej przedszkola 

art. 69 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

10.  

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwo-
łanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w przed-
szkolu 

art. 72 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

11.  
Wnioskowanie o nadanie imienia dla przed-
szkola [w przypadku braku rady przedszkola] 

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

12.  
Wnioskowanie o ustalenie ramowego rozkładu 
dnia w przedszkolu 

§ 12 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 
28 lutego 2019 r. w sprawie szczegóło-
wej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 
502) 

13.  
Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do 
zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 
od oceny pracy 

§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN  
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu dokonywania oceny pracy nau-
czycieli, w tym nauczycieli zajmują-
cych stanowiska kierownicze, szczegó-
łowego zakresu informacji zawartych 
w karcie oceny pracy, składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego 
oraz szczegółowego trybu postępowa-
nia odwoławczego (Dz. U. poz. 1625) 



Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej 
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

14.  

Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrek-
tora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił 
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgło-
sił  

art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświato-
we 

15.  
Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w przed-
szkolu 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

16.  
Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora  
i innego stanowiska kierowniczego w przed-
szkolu 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

17.  
Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w przed-
szkolu 

art. 65 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

18.  
Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników przedszkola 

art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

19.  

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycie-
lom nagród ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z 
wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrek-
tora) 

§ 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 kryte-
riów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078 
ze zmianami4) 

20.  Organizacja pracy przedszkola 
art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

21.  
Projekt planu finansowego przedszkola będą-
cego jednostką budżetową 

art. 70 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo 
oświatowe 

22.  
Wnioski o przyznanie nauczycielom odzna-
czeń, nagród i innych wyróżnień  

art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

23.  

Propozycje dyrektora w sprawach przydziału 
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych 

art. 70 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo 
oświatowe 

24.  
Zaopiniowanie aktu założycielskiego w spra-
wie utworzenia zespołu  

art. 91 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe 

25.  
Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dy-
rektora przedszkola [RS] 

art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela w 
związku z art. 82 ust. 2 Prawa oświa-
towego 

26.  
Zgłaszanie kandydatów na członków komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej 
instancji 

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

27.  
Zgłaszanie kandydatów na członków odwo-
ławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczy-
cieli  

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

 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 795 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

28.  
Opiniowanie przedłużenia powierzenia sta-
nowiska dyrektora 

§ 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 
MEN dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie cza-
sowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 
z późn. zm.) do dnia 1.09.2021 r. 

29.  

Opiniowanie powierzenia pełnienia obowiąz-
ków dyrektora wicedyrektorowi, a w przy-
padku braku wicedyrektora nauczycielowi 
tego przedszkola 

§ 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
MEN z dnia 11 marca 2020 r. w spra-
wie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowa-
nia jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 
poz. 493 z późn. zm.) do dnia 1.09.2021 
r. 

30.  
Opiniowanie przedłużenia powierzenia peł-
nienia obowiązków dyrektora 

§ 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
MEN z dnia 11 marca 2020 r. w spra-
wie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowa-
nia jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 
poz. 493 z późn. zm.) do dnia 1.09.2021 
r. 

 
Opracowanie: 

Janusz Szklarczyk 
 

Stan prawny: 31 stycznia 2021 r. 


