
Janusz Szklarczyk 

Kompetencje rady rodziców dla przedszkola 
 [STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2021 R.] 
 
Zapis [RS] oznacza, iż rada rodziców podejmuje decyzje w przypadku, gdy nie ma  
w przedszkolu rady przedszkola  albo w przypadku w przypadku przedszkoli publicz-
nych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
lub osoby fizyczne tak 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 „ustawą – Prawo oświatowe”. 

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo oświatowe w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych 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 doty-
czą 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 zmianami3) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 17 ze zmianami4) 

 
Kompetencje stanowiące 
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  Uchwalanie regulaminu swojej działalności art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe 

 
Uprawnienia  
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli do komi-
sji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora  

art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b ustawy Pra-
wo oświatowe 

2.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady ro-
dziców do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora nowo 
zakładanego zespołu szkół lub placówek spo-
śród kandydatów wszystkich szkół lub pla-
cówek wchodzących w skład zespołu  

art. 63 ust. 17 pkt 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 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 



 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

3.  

Możliwość występowania do dyrektora 
przedszkola, rady pedagogicznej, organu 
prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach przedszkola 

art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

4.  
Uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalo-
nego przez organ prowadzący na wniosek 
dyrektora przedszkola [RS] 

art. 102 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo 
oświatowe 

5.  Wnioskowanie o powołanie rady przedszkola 
art. 81 ust. 13 ustawy Prawo oświato-
we 

6.  
Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nau-
czyciela 

art. 6a ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela  

7.  
Wybór przedstawiciela rady rodziców do ze-
społu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 
od oceny pracy 

§ 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN  
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu dokonywania oceny pracy nau-
czycieli, w tym nauczycieli zajmują-
cych stanowiska kierownicze, szcze-
gółowego zakresu informacji zawar-
tych w karcie oceny pracy, składu i 
sposobu powoływania zespołu oce-
niającego oraz szczegółowego trybu 
postępowania odwoławczego (Dz. U. 
poz. 1625) 

8.  

Wybór przedstawiciela rady rodziców do ze-
społu rozpatrującego wniosek dyrektor 
przedszkola o ponowne ustalenie oceny pracy 
[RS] 

§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN  
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu dokonywania oceny pracy nau-
czycieli, w tym nauczycieli zajmują-
cych stanowiska kierownicze, szcze-
gółowego zakresu informacji zawar-
tych w karcie oceny pracy, składu i 
sposobu powoływania zespołu oce-
niającego oraz szczegółowego trybu 
postępowania odwoławczego (Dz. U. 
poz. 1625) 

9.  

Ustalenie w porozumieniu z dyrektorem 
przedszkola, a w przypadku innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonej 
przez osobę prawną niebędącą jednostką 
samorządu terytorialnego lub osobę fizycz-
ną – także z osobą kierującą daną inną for-
mą wychowania przedszkolnego albo dy-
rektorem przedszkola szczegółowej listy 
produktów dopuszczonych do sprzedaży 
lub stosowania w ramach żywienia zbioro-
wego  

art. 52c ust. 3 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2021) 

 
 



 

Kompetencje opiniodawcze  
 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

10.  
Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eks-
perymentu pedagogicznego w przedszkolu 

art. 45 ust. 9 i ust. 11 pkt 2 ustawy 
Prawo oświatowe 

11.  
Opiniowanie programu i harmonogramu po-
prawy efektywności kształcenia lub wycho-
wania przedszkola 

art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
oświatowe 

12.  
Opiniowanie projektu planu finansowego 
składanego przez dyrektora przedszkola 

art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

13.  

Opiniowanie podjęcia działalności w przed-
szkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, z 
zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 Prawa oświatowe-
go 

art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

14.  
Opiniowanie pracy nauczyciela przy doko-
nywaniu oceny dokonywanej przez dyrektora 
przedszkola 

art. 6a ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela 

15.  
Opiniowanie pracy nauczyciela stażysty i na-
uczyciela kontraktowego za okres stażu  

art. 9c ust. 5a pkt 1 Karty Nauczyciela 

16.  
Opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego 
za okres stażu  

art. 9c ust. 5a pkt 2 Karty Nauczyciela 

17.  

Opinia w sprawie wprowadzeniu szczegóło-
wego nadzoru nad pomieszczeniami przed-
szkola lub terenem wokół przedszkola w po-
staci środków technicznych umożliwiających 
rejestrację obrazu (monitoring) 

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

18.  

Opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyj-
nych z języka obcego nowożytnego innego niż 
język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pra-
wo oświatowe 

19.  
Wnioskowanie o nadanie imienia dla przed-
szkola albo zmiany lub uchylenia nadania 
imienia 

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

20.  
Wnioskowanie o ustalenie przerwy w funk-
cjonowania przedszkola [RS] 

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

 
Opracowanie: 

Janusz Szklarczyk 
Stan prawny: 31 stycznia 2021 r.  


