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ABC zarządzania szkołą/placówką oświatową 

– informacje nie tylko dla dyrektora 

Zapraszam, szczególnie nauczycieli, do zapoznania się z niniejszym materiałem dotyczącym 

kompetencji Rady Pedagogicznej; 

Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej 

Zakres uchwały Forma wyrażonej 

kompetencji 
Podstawa prawna 

Wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów 

Zatwierdza Art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty  

Zmiana statutu Uchwała Ar. 42 ust. 1 oraz art. 52 ust. 2  

ustawy o systemie oświaty 

Plany pracy szkoły Zatwierdza Art. 41 ust. 2 pkt 1 

Organizacja doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

Ustala Art.41 ust.1 pkt 4 ustawy  

o systemie oświaty 

Sposób wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy szkoły 

Ustala Art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy  

o systemie oświaty 

Innowacja i eksperyment 

pedagogiczny 

Zatwierdza Art. 41 ust.1 pkt 3 ustawy  

o systemie oświaty 

§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN  

z 24 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki 

Wybiera przedstawicieli do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora 

Ustala Art. 36a ustawy o systemie oświaty 

Wybiera przedstawiciela do zespołu 

rozpatrującego odwołanie od oceny 

pracy nauczyciela 

Ustala § 6.1.2 rozporządzenia MEN 

w sprawie kryteriów i trybu 

dokonywania oceny pracy 

nauczyciela, trybu postepowania 

odwoławczego oraz składu  

i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego – Dz. U. z 2012 r.  

poz. 1538 
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Ustala Regulamin Działalności Rady 

Pedagogicznej 

Ustala Art. 43 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty 

Podejmuje uchwały w sprawach 

skreślenia z listy uczniów 

Uchwala Art. 41 ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty 

Kompetencje opiniujące Rady Pedagogicznej 

Organizacja pracy szkoły,  

w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych oraz organizację 

kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych  

(jeżeli szkoła takie kursy prowadzi) 

Opiniuje Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy  

o systemie oświaty 

Projekt planu finansowego szkoły Opiniuje Art. 41 ust. 2 pkt 2 

Wnioski dyrektora o przyznanie 

nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień 

Opiniuje Art. 41 ust. 2 pkt 3 

Propozycje dyrektora szkoły  

w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego  

oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

Opiniuje Art. 41 ust. 2 pkt 4 

Program wychowawczy i program 

profilaktyki 

Przyjmuje projekt Art. 54 ust. 2 pkt 1a i 1b ustawy  

o systemie oświaty 

Przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole przedstawionych przez 

nauczyciela lub zespół nauczycieli 

programu wychowania 

przedszkolnego lub program 

nauczania ogólnego na dany etap 

edukacyjny 

Opiniuje program Art. 22a ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty 

Zestaw podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych ustalony przez 

dyrektora 

Opiniuje Art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty 

Wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju 

Wnioskuje, wyraża 

zgodę 

Art. 64a ust. 1, 3, 4 

Propozycja dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym 

Opiniuje § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN  

z 18 kwietnia 2002r. ze zm. 

w sprawie organizacji roku 

szkolnego 
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Zezwolenie na indywidualny program 

lub tok nauki 

Opiniuje Art. 66 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty 

§ 3 oraz 6 i 7 rozporządzenia MEN 

z 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program 

lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku 

nauki 

Powierzenie stanowiska wicedyrektora 

szkoły lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole 

Opiniuje Art. 37 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty 

Przyznania uczniom stypendiów za 

wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

Opiniuje Art. 90 g ust. 11 ustawy o systemie 

oświaty 

Kompetencje wnioskujące Rady Pedagogicznej 

Wnioskowanie o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole 

Wnioskuje Art. 42 ustawy o systemie oświaty 

Wnioskuje zmiany w statucie Wnioskuje Art. 42 ustawy o systemie oświaty 

Wnioskuje o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela 

Wnioskuje Art. 6a ustawy Karta Nauczyciela 

 

Ważne 

Art. 43 ustawy o systemie oświaty: „Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków”. 

„Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki”. 


