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KN  –  ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
pr. ośw.  –  ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
p.w.p.o.  –  ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 r.d.z.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.02.2019 r. w sprawie do-

radztwa zawodowego (Dz.U. poz. 325)
r.k.o.n.o.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących oby-
watelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w sys-
temach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283)

r.o.k.d.o.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2019 r. w sprawie or-
ganizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 
granicą (Dz.U. poz. 1652 ze zm.)

r.o.k.p.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicz-
nych (Dz.U. poz. 373)

r.o.k.p.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28.08.2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych 
szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1674)

r.o.p.n.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19.08.2019 r. w sprawie trybu 
dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących sta-
nowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie 
oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szcze-
gółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. poz. 1625)

r.o.p.n.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3.10.2019 r. 
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, 
szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu 
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwo-
ławczego (Dz.U. poz. 1906)

r.o.r.s.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie orga-
nizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

r.o.r.s.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.11.2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych (Dz.U. poz. 2199 ze zm.)

r.r.p.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4.10.2001 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)
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r.r.p.n.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.04.2019 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639 ze zm.)

r.r.p.n.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6.06.2019 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych (Dz.U. poz. 1247 ze zm.)

r.r.s.p.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.03.2005 r. w spra-
wie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466)

 r.r.s.p.p.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2019 r. w sprawie ramo-
wych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publiczne-
go centrum kształcenia zawodowego (Dz.U. poz. 320)

r.s.  –  rozporządzenie Rady Ministrów z 14.06.2005 r. w sprawie stypendiów Pre-
zesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go (Dz.U. Nr 106, poz. 890 ze zm.)

 r.s.o.p.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22.08.2019 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycz-
nych (Dz.U. poz. 1624)

r.s.o.p.s.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 
poz. 502)

r.s.o.p.w.  –  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21.05.2020 r. w sprawie szko-
lenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. poz. 977)

r.s.r.o.c.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.)

r.s.t.p.n.  –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 r. w sprawie sposo-
bu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych 
(Dz.U. poz. 2004)

r.z.i.p.  –  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warun-
ków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz. 1569)

r.z.i.p.a.  –  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30.10.2017 r. 
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program 
lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 
w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne 
(Dz.U. poz. 2058)

u.s.g.  –  ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
u.s.o.  –  ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
u.s.p.  –  ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
u.s.w.  –  ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668)

Wykaz skrótów
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W

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 dyrek-
torzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i nauczyciele (będący członkami 
rad pedagogicznych) często popełniają błędy, przypisując radzie pedagogicznej kompetencje dy-
rektora lub rady rodziców albo przypisując dyrektorowi kompetencje rady pedagogicznej. Z tych 
właśnie przyczyn istotne jest wymienienie i opisanie w jednej publikacji wszystkich kompetencji 
rady pedagogicznej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosowanie za-
wartych w publikacji wzorów 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 opracowania podzielono na siedem rozdziałów. W pierwszych sześciu rozdziałach omó-
wiono kompetencje rady pedagogicznej pogrupowane typami kompetencji: kompetencje stanowiące 
rady pedagogicznej, opinie rady pedagogicznej, wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody, 
porozumienia 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 przykłada-
mi uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie danej kompetencji, a także wzorami uchwał 
w postaci elektronicznej (w formie plików edytowalnych w najpopularniejszych edytorach tekstu). 
Wzory sporządzone są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie 
do wszystkich dzienników ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie 
których uchwały są przyjmowane.

W siódmym rozdziale opisano budowę i szczegółowe zasady redagowania uchwał rady pedago-
gicznej, 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 książka zawiera wykaz przy-
kładów uchwał oraz indeks rzeczowy.
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ROZDZIAŁ 1 Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzami-
nu poprawkowego

Podstawa prawna kompetencji:
– art. 44m ust. 6 u.s.o.;
– art. 44zk ust. 7 u.s.o.

Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję:
– wszystkie typy i rodzaje szkół, z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz szkół i oddziałów dla 

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Opis kompetencji:
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszo-
ści etnicznej lub języka regionalnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyż-
szej i powtarza klasę, chyba że rada pedagogiczna postanowi go promować.

Zgodnie z art. 44m ust. 6 u.s.o. rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne 
ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyż-
szej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod wa-
runkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Podobnie uczeń szkoły artystycznej, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policeal-
nej i pomaturalnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
Należy zaznaczyć, że egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez 
ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w try-
bie egzaminu promocyjnego lub końcowego. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej – na semestr 
programowo wyższy, chyba że rada pedagogiczna postanowi go promować.

Zgodnie z art. 44zk ust. 7 u.s.o. rada pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie 
ogólne, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia 
w danym typie szkoły artystycznej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, pod 
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
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Rozdział 1

Przykład nr 1

UCHWAŁA NR 39/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie promocji do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 44m ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie postanawia promować Piotra 
Pawlaka – ucznia klasy IVa, który nie zdał egzaminu poprawkowego z języka polskiego, do klasy V.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
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Rozdział 1

Przykład nr 2

UCHWAŁA NR 40/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ

LICEUM PLASTYCZNEGO NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie promocji do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 44zk ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna Liceum Plastycznego nr 1 w Warszawie postanawia promować Joannę 
Nowak – uczennicę klasy IIc, która nie zdała egzaminu poprawkowego z języka polskiego, do klasy III.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Plastycznego nr 1 w Warszawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
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Rozdział 1

1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podsta-
wowej

Podstawa prawna kompetencji:
– art. 44o ust. 2 u.s.o.;
– § 11 ust. 15 r.o.k.d.o.

Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompe-
tencję:
– szkoła podstawowa (klasy I–III), z wyjątkiem szkół dla dorosłych;
– szkoła podstawowa w Polsce prowadząca kształcenie na odległość (klasy I–III)

Opis kompetencji:
Uczeń klas I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do kla-

sy programowo wyższej – roczne oceny klasyfikacyjne nie mają bezpośredniego wpływu na jego 
promocję. Zgodnie z art. 44o ust. 2 u.s.o. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem 
rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogicz-
na może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek 
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (opiekunów prawnych, osób lub pod-
miotów sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) lub na wniosek rodziców ucznia (opiekunów 
prawnych, osób lub podmiotów sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) po zasięgnięciu opi-
nii wychowawcy oddziału.

Podobnie w przypadku szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość – 
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I–III, na wniosek dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo 
na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Stanowi o tym § 11 ust. 15 
r.o.k.d.o.

Opinie odpowiednio rodziców, wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły nie są wiążące, co 
oznacza, że rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły 
podstawowej pomimo negatywnej opinii rodziców, wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
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Rozdział 1

Przykład nr 3

UCHWAŁA NR 41/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie powtarzania klasy przez ucznia

Na podstawie art. 44o ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie postanawia o powtarzaniu klasy 
II przez Jana Nowaka – ucznia klasy IIc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej



Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły 
i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw i rozporządzeń, w tym związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Książka zawiera omówienie zmian wprowadzonych w konsekwencji pandemii koronawirusa, a więc możliwość 
modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz możliwość 
zmiany odpowiednio tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Autor szczegółowo omawia:
•  kompetencje stanowiące rady pedagogicznej,
•  opinie rady pedagogicznej,
•  wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody,
•  porozumienia rady pedagogicznej,
•  zgody oraz wnioski rady pedagogicznej.

Dla każdej kompetencji została wskazana podstawa prawna oraz informacja w jakim typie jednostki oświatowej 
jest wykonywana. Opisy uzupełniono przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie każdej z nich.

W najnowszym wydaniu zmodyfikowano istniejące i dodano nowe kompetencje, przykłady i wzory uchwał rady 
pedagogicznej, w tym wzór regulaminu działalności rady pedagogicznej.

Opracowanie zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
www.rada-pedagogiczna-wzory-pism-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywa-
cyjnego. 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. 

Lektura książki i stosowanie zawartych w niej wzorów w znaczący sposób usprawni prace rady pedagogicznej, 
poprzez skrócenie czasu potrzebnego na sporządzenie projektu uchwały, a także uchroni od błędów skutkują-
cych uchyleniem niezgodnej z prawem uchwały.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek, a także 
organów nadzoru nad tymi instytucjami.

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”, odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX Prawo Oświatowe oraz książki Rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem (Wolters Kluwer).

Piotr Gąsiorek
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Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej 
stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawnych, m.in.:
–  ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, 
–  ustawy o � nansowaniu zadań oświatowych,
–  Karty Nauczyciela, 
–  Kodeksu pracy. 

Wzory dotyczą takich zagadnień, jak: 
–  prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie, ograniczenie zatrudnienia, prze-

niesienie służbowe, odprawy, urlopy płatne i bezpłatne, czas pracy i wynagradzanie, kary 
porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna, oraz obowiązujące od 1 stycznia i 1 wrześ-
nia 2018 r. zmiany w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia oraz wypoczynkowych, 
a także dodatków socjalnych, awansu zawodowego, oceny pracy; 

–  ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie reformy ustroju 
szkolnego; 

–  kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich; 
–  prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.

Książka powinna ułatwić czytelnikowi rozstrzyganie kwestii prawnych w sytuacjach, w któ-
rych przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio, jak również pozwoli w sposób zgodny 
z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.

Wzory dokumentów są także dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
internetowej www.wzory-dokumentow-karta-nauczycielaprawo-pracy.wolterskluwer.pl 
po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je mody� kować i do-
stosowywać do indywidualnych potrzeb.

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników 
administracji szkolnej i administracji samorządowej oświaty, kuratoriów oświaty oraz 
oświatowej administracji rządowej. 
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