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

Zapis [RR] oznacza, iż rada pedagogiczna podejmuje decyzje w przypadku szkół, w któ-
rych nie tworzy się rad rodziców albo w przypadku szkół publicznych prowadzonych 
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak 
jak jest postanowione w statucie szkoły  

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 szkołach publicznych prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, 
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 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”. 

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

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2029 ze zmianami4) 

 

Kompetencje stanowiące 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  
Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopi-
niowaniu przez radę szkoły  

art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

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 powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zaję-
ciach 

art. 44k ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty 

 
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 
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2) promowanie do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawko-
wego z jednych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych albo zajęć z języka mniejszości na-
rodowej, mniejszości etnicznej lub języka re-
gionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej 

art. 44m ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty 

3) możliwość postanowienia w wyjątkowych 
przypadkach, uzasadnionych poziomem 
rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, o po-
wtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III 
szkoły podstawowej, na wniosek wycho-
wawcy oddziału po zasięgnięciu opinii ro-
dziców ucznia lub na wniosek rodziców 
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 
oddziału 

art. 44o ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty 

4) możliwość postanowienia na wniosek rodzi-
ców ucznia i po uzyskaniu zgody wycho-
wawcy oddziału albo na wniosek wycho-
wawcy oddziału i po uzyskaniu zgody ro-
dziców ucznia o promowaniu ucznia klasy I 
i II szkoły podstawowej do klasy progra-
mowo wyższej również w ciągu roku szkol-
nego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 
ucznia rokuje opanowanie 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 pro-
gramowo wyższej ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go wydane ze względu na niepełnospraw-
ność intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edu-
kacyjno-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 wydane ze względu 
na niepełnosprawność intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywi-
dualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 
ust. 3 Prawa oświatowego 

art. 44q ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty 



LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

 

7) pozytywna opinia w sprawie możliwości 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
ucznia, w warunkach dostosowanych do je-
go potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających odpowied-
nio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub 
sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, ze 
wskazaniem sposobu lub sposobów dosto-
sowania warunków lub formy przeprowa-
dzania egzaminu ósmoklasisty 

art. 44zzr ust. 6 i 12 ustawy o systemie 
oświaty 

 

8) pozytywna opinia w sprawie przystąpienia 
ucznia albo absolwenta, któremu ograniczo-
na znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu, do egzaminu 
ósmoklasisty – w warunkach i formie dosto-
sowanych do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych wynika-
jących z tego ograniczenia 

art. 44zzr ust. 7 pkt 1 o systemie 
oświaty 

3.  

Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymen-
tu pedagogicznego w szkole, po zaopiniowaniu 
ich projektów przez radę szkoły oraz radę ro-
dziców  

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

4.  
Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli szkoły  

art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe  

5.  

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników 
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowane-
go nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko-
ły  

art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
oświatowe  

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

7.  
Przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego 
zmian albo uchwalanie statutu albo jego zmian, 
w przypadku gdy w szkole nie ma rady szkoły  

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

8.  
Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku 
o przyznanie stypendium Prezesa Rady Mini-
strów [RS] 

§ 2 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 14 
czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania oraz ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 
890 z późn. zm.) 

9.  
Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o 
przyznanie uczniowi stypendium ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania  

§ 3 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 14 
czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania oraz ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 
890 z późn. zm.) 
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10.  
Uchwalanie programu wychowawczego-
profilaktycznego [RR] 

art. 84 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe 

11.  
Zgoda na utworzenie oddziału międzynarodo-
wego 

art. 21 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

12.  
Cofnięcie zgody na utworzenie oddziału mię-
dzynarodowego 

art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

13.  

Decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi 
niepełnosprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zespołu, którego zadaniem jest planowa-
nie i koordynowanie udzielania uczniowi po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym 
mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców 
ucznia 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MEN  
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ra-
mowych planów nauczania w szko-
łach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
204 z późn. zm.) 

15.  

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi 
posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego wydane ze względu na niepeł-
nosprawność po uzyskaniu opinii zespołu, z 
której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi 
okresu nauki, w szczególności z powodu 
znacznych trudności w opanowaniu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego lub efektów kształcenia określo-
nych w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicz-
nych szkół (Dz. U. poz. 639 z późn. 
zm.) 

16.  

Ustalanie warunków sprawdzianu predyspozy-
cji językowych dla uczniów kandydujących o 
przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII 
ośmioletniej szkoły podstawowej 

art. 202 ust. 1 Przepisów wprowadza-
jących 

17.  
Decyzja o skróceniu albo wydłużeniu okresu 
nauki w oddziale przygotowawczym  

§ 16 ust. 7 rozporządzenie MEN z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształce-
nia osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywate-
lami polskimi, które pobierały naukę 
w szkołach funkcjonujących w syste-
mach oświaty innych państw (Dz. U. 
poz. 1655 z późn. zm.) 

 

 

Uprawnienia 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

18.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli rady pe-
dagogicznej do komisji konkursowej wyłaniają-
cej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 

art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a ustawy Prawo 
oświatowe 
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19.  

Delegowanie dwóch przedstawicieli rady pe-
dagogicznej do komisji konkursowej wyłaniają-
cej kandydata na stanowisko dyrektora nowo 
zakładanego zespołu szkół spośród kandyda-
tów wszystkich szkół lub placówek wchodzą-
cych w skład zespołu  

art. 63 ust. 17 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

20.  

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 szkoły  

art. 69 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

21.  

Ustalanie zestawu podręczników lub materia-
łów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy 
lata szkolne lub ustalanie  materiały ćwicze-
niowe obowiązujące w poszczególnych oddzia-
łach w danym roku szkolnym, oraz możliwość 
podjęcia decyzji o prowadzeniu obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego o najmniejszej liczbie godzin naucza-
nia bez podręczników, materiałów edukacyj-
nych lub materiałów ćwiczeniowych w przy-
padku zadziałania mechanizmów korygujących 
określonych w art. 346 ust. 3 

art. 346 ust. 5 Przepisów wprowadza-
jących – do 31 marca 2019 r. 
art. 120 ust. 5 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych – od 1 kwietnia 
2019 r.  

22.  
Możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwo-
łanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w szkole 

art. 72 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

23.  
Wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jed-
nolitego stroju  

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

24.  
Wnioskowanie o zniesienie obowiązku nosze-
nia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 
stroju 

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

25.  
Uzgodnienie czasu pracy oddziału przedszkol-
nego ustalonego przez organ prowadzący na 
wniosek dyrektora szkoły  

art. 102 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo 
oświatowe 

26.  
Wnioskowanie o nadanie imienia szkole [RS]. 
 

§ 2 ust. 1 – 4 rozporządzenia MEN z 
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szcze-
gółowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 
502) 
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27.  
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) 

28.  

Zgoda rady pedagogicznej na realizowanie 
niektórych treści nauczania wiedzy o społe-
czeństwie w szkole podstawowej poprzez lek-
cje organizowane we współpracy z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami 
oferującymi usługi poradnictwa zawodowego 
oraz organizacjami pozarządowymi 

str. 110 w załączniku nr 2 rozporzą-
dzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz pod-
stawy programowej kształcenia ogól-
nego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, kształcenia ogól-
nego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły spe-
cjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły police-
alnej (Dz. U. poz. 356 z późn. zm.) 

 
 
Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej 
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29.  

Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szko-
le zaproponowanego przez nauczyciela lub 
zespół nauczycieli programu wychowania 
przedszkolnego lub programu nauczania  

art. 22a ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty 

30.  
Opiniowanie programu realizacji doradztwa 
zawodowego, uwzględniający wewnątrz-
szkolny system doradztwa zawodowego. 

§ 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia    
12 lutego 2019 r. w sprawie doradz-
twa zawodowego (Dz. U. poz. 325) 

31.  

Opiniowanie zestawu podręczników lub ma-
teriałów edukacyjnych obowiązujących we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co 
najmniej trzy lata szkolne5  

art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o syste-
mie oświaty 

32.  
Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych ob-
owiązujących w poszczególnych oddziałach w 
danym roku szkolnym 

art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o syste-
mie oświaty 

33.  
Opiniowanie średniej ocen ustalonej przez 
komisję stypendialną do otrzymania stypen-
dium za wyniki w nauce 

art. 90g ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty 

 
5 Dotyczy szkół, w których na poziomie klasy jest więcej niż jeden oddział. 
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34.  
Opiniowanie wysokości stypendium za wyni-
ki w nauce lub za osiągnięcia sportowe usta-
lonego przez dyrektora szkoły 

art. 90g ust. 10 ustawy o systemie 
oświaty 

35.  
Opiniowanie wniosków dyrektora o przyzna-
nie uczniom stypendiów za wyniki w nauce 
lub osiągnięcia sportowe 

art. 90g ust. 11 ustawy o systemie 
oświaty 

36.  
Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrek-
tora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandy-
data albo do konkursu nikt się nie zgłosił  

art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświato-
we 

37.  
Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w szkole 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

38.  
Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora  
i innego stanowiska kierowniczego w szkole 

art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

39.  
Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły 

art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe 

40.  

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 zmianami6) 

41.  
Organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy 
rozkład zajęć edukacyjnych 

art. 70 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

42.  
Projekt planu finansowego szkoły będącej 
jednostką budżetową 

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

43.  
Wnioski o przyznanie nauczycielom odzna-
czeń, nagród i innych wyróżnień  

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

44.  

Propozycje dyrektora szkoły w sprawach 
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

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

45.  
Opiniowanie programu wychowawczo-
profilaktycznego  szkoły  

art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

46.  
Opiniowanie potrzeby modyfikacji w trakcie 
roku szkolnego realizowanego programu wy-
chowawczo-profilaktycznego  

§ 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MEN z 
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 795 
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47.  

 
Opiniowanie czasowej modyfikacji tygodnio-
wego rozkładu zajęć lub semestralnego roz-
kładu zajęć w zakresie prowadzonych zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu realizacji 
tych zajęć 

§ 1 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia MEN 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

48.  
Zaopiniowanie aktu założycielskiego w spra-
wie utworzenia zespołu  

art. 91 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe 

49.  

Opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z 
języka obcego nowożytnego innego niż język 
obcy nowożytny nauczany w ramach obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych 

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 3 usta-
wy Prawo oświatowe 

50.  

Opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć 
dla których nie została ustalona podstawa 
programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony 

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 usta-
wy Prawo oświatowe 

51.  
Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) 
na wprowadzenie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 

art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 

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

53.  
Opinia w sprawie określenia sytuacji, w któ-
rych przebywanie ucznia na terenie szkoły nie 
wymaga jednolitego stroju 

art. 100 ust. 4 ustawy Prawo oświato-
we 

54.  
Zgoda rady pedagogicznej szkoły niepublicz-
nej o uznanie szkoły za eksperymentalną 

art. 178 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo 
oświatowe do 31 sierpnia 2019 r. 
art. 178 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo 
oświatowe od 1 września 2019 r. 

55.  
Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dy-
rektora szkoły [RS] 

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

56.  

Opiniowanie wniosku nauczyciela lub specja-
listy wykonującego w szkole zadania z zakre-
su 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 ukończeniu klasy III i nie 
później niż do ukończenia szkoły podstawo-
wej) 

§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach pu-
blicznych (Dz. U. poz. 373) 

57.  

Połączenie zimowej przerwy świątecznej  
z feriami zimowymi w szkołach specjalnych, 
przy których zorganizowany jest internat  
oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-
zacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 
z późn. zm.)  
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58.  

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 organi-
zacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 
z późn. zm.) 

59.  
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych [RS] 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-
zacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 
z późn. zm.) 

60.  

Zmiana ustalonych przez dyrektora szkoły 
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych w roku szkolnym 
2020/2021 

§ 11ge ust. 1 rozporządzenia MEN z 
dnia z dnia 11 marca 2020 r. w spra-
wie szczególnych rozwiązań w okre-
sie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

61.  

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, innych niż 
określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadają-
cych w te dni w wyznaczone soboty [RS] 

§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-
zacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 
z późn. zm.) 

62.  
Propozycje zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN  
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obo-
wiązkowych zajęć wychowania fi-
zycznego (Dz. U. poz. 1322) 

63.  
Opinia w sprawie zezwolenia na indywidual-
ny program nauki  

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 
§ 6 rozporządzenia MEN z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania zezwoleń na indy-
widualny program lub tok nauki oraz 
organizacji indywidualnego progra-
mu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569) 

64.  
Opinia w sprawie zezwolenia na indywidual-
ny tok nauki 

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we 

65.  

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 

66.  
Zgłaszanie kandydatów na członków komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej 
instancji 

art. 78 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Karta 
Nauczyciela 
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67.  
Zgłaszanie kandydatów na członków odwo-
ławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczy-
cieli  

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

68.  
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. 

69.  

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

§ 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. 

70.  
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. 


