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Piotr Gąsiorek – radca prawny zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz prowadzący indywidualną praktykę; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, 
m.in. artykułów w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” oraz odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX 
Prawo Oświatowe. 

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego 
przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw 
i rozporządzeń. W książce omówiono takie typy kompetencji, jak:
– kompetencje stanowiące rady pedagogicznej, 
– opinie rady pedagogicznej, 
– wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody, 
– porozumienia rady pedagogicznej, 
– zgody oraz wnioski rady pedagogicznej. 
Każda kompetencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskazaniem, na podstawie jakich 
przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. Opisy uzupełniono 
przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie danej kompetencji.

Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grud-
nia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Na mocy tych 
przepisów:
– przeniesiono część kompetencji dotychczas ujętych w ustawie o systemie oświaty do ustawy – Prawo 

oświatowe;
– usunięto procedurę wprowadzania w szkole innowacji pedagogicznych;
– uchylono ramowe statuty przedszkoli oraz szkół i wprowadzono nowe regulacje dotyczące ich sta-

tutów;
– połączono program wychowawczy i program profi laktyki w jeden program wychowawczo-profi lak-

tyczny;
– zmieniono kompetencje dotyczące rekrutacji uczniów do szkół poszczególnych typów.

Książka zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
www.rada-pedagogiczna-wzory-pism-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce 
kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wzory 
zostały sporządzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie do 
wszystkich Dzienników Ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie 
których są przyjmowane uchwały. Ponadto w pracy opisano budowę i szczegółowe zasady redago-
wania uchwał rady pedagogicznej. Pozwoli to czytelnikom na sprawne edytowanie pism oraz ich 
samodzielne tworzenie – w tym uchwał zmieniających uchwały rady pedagogicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek, a także organów sprawujących nadzór nad tymi instytucjami. 
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Wprowadzenie

Niniejsza	publikacja	stanowi	praktyczny	przewodnik	po	kompetencjach	rady	pedagogicznej	pu-
blicznego	przedszkola,	szkoły	i	placówki	wynikających	z	powszechnie	obowiązujących	przepisów	
prawa	(ustaw	i	rozporządzeń).

Kompetencje	rady	pedagogicznej	wynikają	z	wielu	przepisów	prawa.	Określają	je	ustawa	o	sys-
temie	oświaty,	Prawo	oświatowe,	Karta	Nauczyciela,	jak	również	ponad	dwadzieścia	rozporządzeń	
Ministra	Edukacji	Narodowej	oraz	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.	Zarówno	dyrekto-
rzy	szkół	(będący	przewodniczącymi	rad	pedagogicznych),	jak	i	nauczyciele	(będący	członkami	rad	
pedagogicznych)	często	popełniają	błędy,	przypisując	radzie	pedagogicznej	kompetencję	dyrektora	
lub	 rady	 rodziców,	 albo	 przypisują	 dyrektorowi	 kompetencję	 rady	 pedagogicznej.	 Z	 tych	właśnie	
przyczyn	 istotne	 jest	wymienienie	 i	opisanie	w	jednej	publikacji	wszystkich	kompetencji	 rady	pe-
dagogicznej	wynikających	z	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa.	Stosowanie	zawartych	
w	publikacji	wzorów	uchwał	zapewni	zgodność	podejmowanych	przez	radę	pedagogiczną	uchwał	
pod	 względem	 formalnym	 oraz	 merytorycznym.	 Uchroni	 to	 jednostkę	 oświatową	 przed	 błędami	
skutkującymi	 działaniami	 nadzorczymi	 organu	 sprawującego	 nadzór	 pedagogiczny	 nad	 jednostką	
oraz	organu	prowadzącego	jednostkę.

Treść	publikacji	podzielono	na	siedem	rozdziałów.	W	pierwszych	sześciu	rozdziałach	omówiono	
kompetencje	 rady	pedagogicznej	pogrupowane	 typami	kompetencji:	kompetencje	stanowiące	 rady	
pedagogicznej,	opinie	rady	pedagogicznej,	wystąpienia	rady	pedagogicznej	o	opinie	i	zgody,	poro-
zumienia	 rady	pedagogicznej,	zgody	 rady	pedagogicznej	oraz	wnioski	 rady	pedagogicznej.	Każda	
kompetencja	została	opisana	w	sposób	zupełny,	m.in.	ze	wskazaniem,	na	podstawie	jakich	przepisów	
prawa	oraz	w	jakim	typie	jednostki	oświatowej	jest	wykonywana.	W	celu	zwiększenia	atrakcyjności	
publikacji	opis	każdej	z	kompetencji	rady	pedagogicznej	jest	uzupełniony	przykładami	uchwał	rady	
pedagogicznej	podjętymi	w	zakresie	danej	kompetencji,	a	także	wzorami	uchwał	w	postaci	elektro-
nicznej	 (w	 formie	 plików	 edytowalnych	w	 najpopularniejszych	 edytorach	 tekstu).	Wzory	 sporzą-
dzone	są	zgodnie	z	zasadami	techniki	prawodawczej,	a	zatem	zawierają	odniesienie	do	wszystkich	
dzienników	ustaw,	w	których	publikowane	są	zmiany	aktów	prawnych,	na	podstawie	których	uchwa-
ły	są	przyjmowane.

W	siódmym	rozdziale	opisano	budowę	 i	 szczegółowe	zasady	 redagowania	uchwał	 rady	peda-
gogicznej,	co	pozwoli	Czytelnikom	na	sprawne	edytowanie	wzorów,	a	także	samodzielne	tworzenie	
uchwał	rady	pedagogicznej	(w	tym	uchwał	zmieniających	uchwały	rady	pedagogicznej).

W	 celu	 ułatwienia	Czytelnikom	 odnalezienia	 szukanych	 zagadnień	 publikacja	 zawiera	wykaz	
przykładów	uchwał	oraz	indeks	rzeczowy.
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Wykaz skrótów
Akty prawne

KN	 –	 ustawa	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	–	Karta	Nauczyciela	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2016	r.	
poz.	1379	r.	oraz	z	2017	r.	poz.	60)

k.p.a.	 –	 ustawa	 z	 dnia	 14	 czerwca	 1960	 r.	 –	 Kodeks	 postępowania	 administracyjnego	
(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	23	z	późn.	zm.)

P.o.	 –	 ustawa	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	–	Prawo	oświatowe	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	59)
P.w.p.o.	 –	 ustawa	 z	 dnia	 14	 grudnia	 2016	 r.	 –	 Przepisy	 wprowadzające	 ustawę	 –	 Prawo	

oświatowe	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	60)
r.d.i.e.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	 i	Sportu	z	dnia	9	kwietnia	2002	r.	

w	sprawie	warunków	prowadzenia	działalności	innowacyjnej	i	eksperymentalnej	
przez	publiczne	szkoły	i	placówki	(Dz.	U.	Nr	56,	poz.	506	z	późn.	zm.)

r.d.i.e.a.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	 z	 dnia	 31	 sierpnia	
2012	 r.	w	sprawie	warunków	prowadzenia	działalności	 innowacyjnej	 i	 ekspery-
mentalnej	przez	publiczne	szkoły	i	placówki	artystyczne	(Dz.	U.	poz.	999)

r.k.o.n.o.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	9	września	2016	r.	w	sprawie	
kształcenia	osób	niebędących	obywatelami	polskimi	oraz	osób	będących	obywa-
telami	polskimi,	które	pobierały	naukę	w	szkołach	funkcjonujących	w	systemach	
oświaty	innych	państw	(Dz.	U.	poz.	1453)

r.k.z.g.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	31	sierpnia	2010	r.	w	sprawie	
organizacji	kształcenia	dzieci	obywateli	polskich	czasowo	przebywających	za	gra-
nicą	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	454)

r.o.k.p.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	10	czerwca	2015	r.	w	spra-
wie	szczegółowych	warunków	i	sposobu	oceniania,	klasyfikowania	i	promowania	
uczniów	i	słuchaczy	w	szkołach	publicznych	(Dz.	U.	poz.	843	z	późn.	zm.)	

r.o.k.p.a.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	 z	 dnia	 24	 sierpnia	
2015	r.	w	sprawie	szczegółowych	warunków	i	sposobu	oceniania,	klasyfikowania	
i	promowania	uczniów	w	publicznych	szkołach	artystycznych	(Dz.	U.	poz.	1258)

r.o.p.n.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	9	grudnia	2016	r.	w	sprawie	
kryteriów	i	trybu	dokonywania	oceny	pracy	nauczyciela,	trybu	postępowania	od-
woławczego	 oraz	 składu	 i	 sposobu	 powoływania	 zespołu	 oceniającego	 (Dz.	U.	
poz.	2035)

r.o.p.n.a.	 –	 rozporządzeniu	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	z	dnia	27	czerwca	
2013	r.	w	sprawie	kryteriów	i	trybu	dokonywania	oceny	pracy	nauczycieli	szkół	
artystycznych,	trybu	postępowania	odwoławczego	oraz	składu	i	sposobu	powoły-
wania	zespołu	oceniającego	(Dz.	U.	poz.	819)

r.o.r.s.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	z	dnia	18	kwietnia	2002	r.	
w	sprawie	organizacji	roku	szkolnego	(Dz.	U.	Nr	46,	poz.	432	z	późn.	zm.)
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r.o.r.s.a.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Kultury	z	dnia	6	kwietnia	2004	 r.	w	sprawie	organiza-
cji	 roku	szkolnego	w	publicznych	szkołach	 i	placówkach	artystycznych	(Dz.	U.	
Nr	82,	poz.	761	z	późn.	zm.)

r.p.p.k.o.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	27	sierpnia	2012	r.	w	sprawie	
podstawy	 programowej	wychowania	 przedszkolnego	 oraz	 kształcenia	 ogólnego	
w	poszczególnych	typach	szkół	(Dz.	U.	poz.	977	z	późn.	zm.)

r.p.p.z.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	7	 lutego	2012	r.	w	sprawie	
podstawy	programowej	kształcenia	w	zawodach	(Dz.	U.	poz.	184	z	późn.	zm.)

r.p.p.z.a.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	 z	 dnia	 15	 grudnia	
2016	r.	w	sprawie	podstaw	programowych	kształcenia	w	zawodach	szkolnictwa	
artystycznego	w	publicznych	szkołach	artystycznych	(Dz.	U.	poz.	2248)

r.r.p.	 –	 rozporządzenie	 Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 z	 dnia	 4	 października	 2001	 r.	
w	sprawie	typów	szkół	i	placówek,	w	których	nie	tworzy	się	rady	pedagogicznej	
ze	względu	na	specyficzną	organizację	pracy	szkoły	lub	placówki	(Dz.	U.	Nr	120,	
poz.	1290)

r.r.p.n.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	7	lutego	2012	r.	w	sprawie	ra-
mowych	planów	nauczania	w	szkołach	publicznych	(Dz.	U.	poz.	204	z	późn.	zm.)

r.r.s.c.k.	 –	 rozporządzeniu	Ministra	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	z	dnia	13	czerwca	2003	r.	
w	 sprawie	 ramowych	 statutów:	 publicznego	 centrum	 kształcenia	 ustawicznego,	
publicznego	ośrodka	dokształcania	i	doskonalenia	zawodowego	oraz	publicznego	
centrum	kształcenia	praktycznego	(Dz.	U.	Nr	132,	poz.	1226)

r.r.s.p.	 –	 rozporządzenie	Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 i	 Sportu	 z	 dnia	 7	 marca	 2005	 r.	
w	sprawie	ramowych	statutów	placówek	publicznych	(Dz.	U.	Nr	52,	poz.	466)

r.r.s.s.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	21	maja	2001	r.	w	sprawie	ra-
mowych	statutów	publicznego	przedszkola	oraz	publicznych	szkół	(Dz.	U.	Nr	61,	
poz.	624	z	późn.	zm.)

r.s.	 –	 rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	14	czerwca	2005	r.	w	sprawie	stypendiów	
Prezesa	Rady	Ministrów,	ministra	właściwego	 do	 spraw	 oświaty	 i	wychowania	
oraz	ministra	właściwego	 do	 spraw	 kultury	 i	 ochrony	 dziedzictwa	 narodowego	
(Dz.	U.	Nr	106,	poz.	890)

r.z.i.p.	 –	 rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	z	dnia	19	grudnia	2001	r.	
w	sprawie	warunków	i	 trybu	udzielania	zezwoleń	na	indywidualny	program	lub	
tok	 nauki	 oraz	 organizacji	 indywidualnego	 programu	 lub	 toku	 nauki	 (Dz.	 U.	
z	2002	r.	Nr	3,	poz.	28)

r.z.i.p.a.	 –	 rozporządzenie	 Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 z	 dnia	 25	 marca	
2010	r.	w	sprawie	warunków	i	 trybu	udzielania	zezwoleń	na	 indywidualny	pro-
gram	 lub	 tok	 nauki	 oraz	 organizacji	 indywidualnego	 programu	 lub	 toku	 nauki	
w	 szkołach	artystycznych	nierealizujących	kształcenia	ogólnego	 (Dz.	U.	Nr	61,	
poz.	381)

u.s.g.	 –	 ustawa	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (tekst	 jedn.:	 Dz.	 U.	
z	2016	r.	poz.	446	z	późn.	zm.)

u.s.o.	 –	 ustawa	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2016	r.	
poz.	1943	z	późn.	zm.)

u.s.p.	 –	 ustawa	z	dnia	5	czerwca	1998	r.	o	samorządzie	powiatowym	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	
z	2016	r.	poz.	814	z	późn.	zm.)

u.s.w.	 –	 ustawa	z	dnia	5	czerwca	1998	r.	o	samorządzie	województwa	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	
z	2016	r.	poz.	486	z	późn.	zm.)
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Inne

art.	 –	 artykuł
Dz.	U.	 –	Dziennik	Ustaw
lit.	 –	 litera
pkt	 –	 punkt
poz.	 –	 pozycja
s.	 –	 strona
tj.	 –	 to	jest
tj.	[w	tekstach	
wzorów	uchwał]	 –	 tekst	jednolity
tekst	jedn.	 –	 tekst	jednolity
ust.	 –	 ustęp
z	późn.	zm.	 –	 z	późniejszymi	zmianami
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 ROZDZIAŁ 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

1.1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki

Podstawa prawna kompetencji:
–	 art.	 41	 ust.	 1	 pkt	 1	 ustawy	 z	 dnia	 7	września	 1991	 r.	 o	 systemie	oświaty	 (tekst	 jedn.:	Dz.	U.	

z	2016	r.	poz.	1943	z	późn.	zm.);
–	 art.	70	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	–	Prawo	oświatowe	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	59)	

–	od	1	września	2017	r.

Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję:
–	 wszystkie	typy	i	rodzaje	przedszkoli,	szkół	i	placówek

Opis kompetencji:
Zgodnie	 z	 art.	 41	ust.	 1	 pkt	 1	u.s.o.	 do	kompetencji	 stanowiących	 rady	pedagogicznej	 należy	

zatwierdzanie	planów	pracy	szkoły	lub	placówki	po	zaopiniowaniu	przez	radę	przedszkola,	szkoły	
lub	placówki.

Przepisy	 u.s.o.	 nie	 określają	 szczegółowej	 treści,	 zasad	 ani	 terminów	 opracowywania	 planu	 pracy.	
W	doktrynie	prawnej	(komentarz	do	art.	41	u.s.o.	(w:)	M.	Pilich,	Ustawa o systemie oświaty. Komentarz,	
Warszawa	2013,	s.	582)	przyjmuje	się,	że	jest	to	dokument	strategicznego	zarządzania	szkołą	lub	placówką.

„Z	uwagi	na	zakres	kompetencji	rady,	który	dotyczy	realizacji	zadań	statutowych,	treść	planu	powinna	koncen-
trować	się	na	programowaniu	realizacji	celów	i	zadań	dydaktycznych,	opiekuńczych	i	wychowawczych	szkoły	
lub	placówki;	jedynie	pośrednio	może	ona	dotykać	obszarów	finansowania	czy	też	administrowania	szkołą”.

Opracowanie	planu	pracy	przedszkola,	szkoły	lub	placówki	należy	do	kompetencji	jej	dyrektora.	
Po	 jego	opracowaniu	dyrektor	podkłada	go	 radzie	przedszkola,	 szkoły	 lub	placówki	 (o	 ile	została	
w	szkole	lub	placówce	utworzona).	Rada	przedszkola,	szkoły	lub	placówki,	działając	na	podstawie	
art.	50	ust.	2	pkt	4	u.s.o.,	opiniuje	plan.	Jej	opinia	nie	jest	wiążąca.	Następnie	dyrektor	przedkłada	
plan	(wraz	z	opinią	rady	przedszkola,	szkoły	lub	placówki)	radzie	pedagogicznej,	która	podejmuje	
uchwałę	w	sprawie	 jego	zatwierdzenia.	Uchwała	 rady	pedagogicznej	 jest	wiążąca,	co	oznacza,	że	
dyrektor	nie	może	wykonywać	planu,	który	nie	został	zatwierdzony	przez	radę	pedagogiczną.

Zgodnie	z	art.	41	ust.	3	u.s.o.	dyrektor	szkoły	lub	placówki	może	wstrzymać	wykonanie	uchwały	
rady	pedagogicznej	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	pracy	szkoły	lub	placówki,	jeżeli	jest	ona	niezgodna	
z	prawem.	O	wstrzymaniu	wykonania	uchwały	dyrektor	niezwłocznie	zawiadamia	organ	prowadzą-
cy	przedszkole,	szkołę	lub	placówkę	oraz	organ	sprawujący	nadzór	pedagogiczny.	Organ	sprawujący	
nadzór	 pedagogiczny	uchyla	 uchwałę	w	 razie	 stwierdzenia	 jej	 niezgodności	 z	 przepisami	 prawa	po	
zasięgnięciu	opinii	organu	prowadzącego.	Rozstrzygnięcie	organu	sprawującego	nadzór	pedagogiczny	
jest	ostateczne.

W	związku	z	reformą	oświaty	z	dniem	1	września	2017	r.	regulacje	prawne	dotyczące	zatwier-
dzania	przez	radę	pedagogiczną	planów	pracy	przedszkola,	szkoły	i	placówki	zostały	ujęte	w	art.	70	
ust.	1	pkt	1	P.o.	Jego	treść	jest	zbieżna	z	treścią	art.	41	ust.	1	pkt	1	u.s.o.

Należy	zaznaczyć,	że	również	od	1	września	2017	r.	dyrektor	szkoły	lub	placówki	będzie	obowiązany	
wstrzymać	wykonanie	ww.	uchwały	niezgodnej	z	przepisami	prawa.	W	takim	przypadku	będzie	niezwłocz-
nie	zawiadamiał	organ	prowadzący	szkołę	lub	placówkę	oraz	organ	sprawujący	nadzór	pedagogiczny.	Or-
gan	sprawujący	nadzór	pedagogiczny	będzie	uchylał	taką	uchwałę	w	razie	stwierdzenia	jej	niezgodności	
z	przepisami	prawa	po	zasięgnięciu	opinii	organu	prowadzącego	szkołę	lub	placówkę.	Rozstrzygnięcie	or-
ganu	sprawującego	nadzór	pedagogiczny	będzie	ostateczne.	Stanowią	o	tym	art.	71	ust.	1,	2	i	3	P.o.
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Przykład nr 1

UCHWAŁA Nr 1/2016/2017 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE 
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie 

na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie zatwierdza przedstawiony przez Dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na 
rok szkolny 2016/2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. 
poz. 60.



	 1.1.	Zatwierdzenie	planów	pracy	szkoły	lub	placówki			 
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Przykład nr 2

UCHWAŁA Nr 1/2017/2018 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE 
z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie 

na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie zatwierdza przedstawiony przez Dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na 
rok szkolny 2017/2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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2. WYDANIE

kompetencje 
rady 

pedagogicznej
komentarz praktyczny 

wzory uchwał

Piotr Gąsiorek

EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Piotr Gąsiorek – radca prawny zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz prowadzący indywidualną praktykę; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, 
m.in. artykułów w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” oraz odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX 
Prawo Oświatowe. 

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego 
przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw 
i rozporządzeń. W książce omówiono takie typy kompetencji, jak:
– kompetencje stanowiące rady pedagogicznej, 
– opinie rady pedagogicznej, 
– wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody, 
– porozumienia rady pedagogicznej, 
– zgody oraz wnioski rady pedagogicznej. 
Każda kompetencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskazaniem, na podstawie jakich 
przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. Opisy uzupełniono 
przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie danej kompetencji.

Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grud-
nia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Na mocy tych 
przepisów:
– przeniesiono część kompetencji dotychczas ujętych w ustawie o systemie oświaty do ustawy – Prawo 

oświatowe;
– usunięto procedurę wprowadzania w szkole innowacji pedagogicznych;
– uchylono ramowe statuty przedszkoli oraz szkół i wprowadzono nowe regulacje dotyczące ich sta-

tutów;
– połączono program wychowawczy i program profi laktyki w jeden program wychowawczo-profi lak-

tyczny;
– zmieniono kompetencje dotyczące rekrutacji uczniów do szkół poszczególnych typów.

Książka zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
www.rada-pedagogiczna-wzory-pism-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce 
kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wzory 
zostały sporządzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie do 
wszystkich Dzienników Ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie 
których są przyjmowane uchwały. Ponadto w pracy opisano budowę i szczegółowe zasady redago-
wania uchwał rady pedagogicznej. Pozwoli to czytelnikom na sprawne edytowanie pism oraz ich 
samodzielne tworzenie – w tym uchwał zmieniających uchwały rady pedagogicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek, a także organów sprawujących nadzór nad tymi instytucjami. 
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